Welkom bij de 100% West-Vlaamse hoeve- en streekproducenten
Hieronder vindt u een selectie uit het diverse aanbod aan Korte Keten-activiteiten die de komende maanden
plaats vinden in West-Vlaanderen. Het volledige activiteitenaanbod en meer info over onderstaande activiteiten is
terug te vinden onder de rubriek ‘Lekkerste agenda’ op www.weekvandekorteketen.be.

100% WEST-VLAAMSE OPENDEURDAGEN


De Boer op
Tijdens de Week van de Korte Keten ontdek je het leven achter de schermen van 6 hedendaagse
land- en tuinbouwbedrijven. De boer of boerin vertelt honderduit over zijn/haar bedrijfsvoering en
de productie van heerlijke 100% West-Vlaamse hoeveproducten. Proeven hoort er natuurlijk ook
bij. Je kan terecht bij:


t Reigershof, Polderstraat 4, Klemskerke (De Haan)
Wat:
Kom meer te weten over geiten en het maken van kaas.
Datum:
27 en 28 mei, 3 en 4 juni - telkens van 14u tot 16u
Prijs:
€ 4/pp (incl. proevertjes)
Inschrijven:
info@reigershof.be



Wijngoed Monteberg, Smijterstraat 4, Dranouter
Wat:
Kom meer te weten over de wijnbouw in Heuvelland + mogelijkheid tot
hoevepicknick
Datum:
28 mei
Tijdstip:
Rondleiding van 14u tot 15u30, hoevepicknick van 12u30 tot 14u,
Prijs:
Rondleiding: € 3/pp - tot 12 jaar € 1/pp (incl. 2 degustaties + chocolade)
Hoevepicknick: € 13/pp, tot 12 jaar € 10/pp
Wie de picknick boekt mag gratis aansluiten bij de rondleiding.
Inschrijven:
katrien@monteberg.be of 0474 25 54 63





’t Fazantenhof, Groenebosdreef 7, Houthulst
Wat:
Ontdek het reilen en zeilen van een hedendaagse zuivelboerderij +
mogelijkheid tot hoevepicknick
Datum:
4 juni
Tijdstip:
Rondleiding van 10u30 tot 12u, hoevepicknick om 12u
Prijs:
Rondleiding: € 3/pp (incl. dessertbord)
Hoevepicknick: € 10,50/pp, tot 12 jaar € 9/pp
Wie de picknick boekt mag gratis aansluiten bij de rondleiding.
Inschrijven:
info@tfazantenbof.be of 0494 29 57 44



Hoeve Zuid-Bellgoed, Rijselseweg 85, Ieper
Wat:
Een blik achter de schermen van een actief melkveebedrijf + mogelijkheid
tot hoevepicknick
Datum:
5 juni
Tijdstip:
Rondleiding van 14u tot 16u, hoevepicknick van 12u30 tot 14u.
Prijs:
Rondleiding: € 2/pp (incl. ijsje)
Hoevepicknick: € 13/pp, tot 12 jaar € 10/pp
Wie de picknick boekt mag gratis aansluiten bij de rondleiding.
Inschrijven:
info@zuid-bellegoed.be



Wijngoed Zilvercruys, Diksmuidseweg 530, Boezinge
Wat:
Kom meer te weten over de wijnbouw in West-Vlaanderen + mogelijkheid
tot hoevepicknick
Datum:
5 juni
Tijdstip:
Rondleiding om 10u30 en 13u30, hoevepicknick om 12u.
Prijs:
Ronleiding: € 3/pp
Hoevepicknick: € 12,50/pp, tot 12 jaar € 10/pp
Wie de picknick boekt mag gratis aansluiten bij de rondleiding.
Inschrijven:
info@zilvercruys.be
Steffi Fruit, Weststraat 12, Damme
Wat:
Ontdek het groeiproces van bloesem tot de pluk van appels en peren
Datum:
5 juni van 14u tot 15u30
Prijs:
3 €/pp - kinderen < 5 jr gratis (incl. proeverij appelsap)
Inschrijven:
mvs5@telenet.be



Demonstraties/workshops
 ’t Karakske, Schoolstraat 38, Beveren-Roeselare
Wat:
Datum:

Prijs:
Inschrijven:

Duik in de wondere wereld van de chocolade. Ontdek hoeveel verschillende
soorten chocolade er bestaan. Hoe bewaart u chocolade het best?
28 mei om 14u
1 juni om 17u30
4 juni om 14u
5 juni om 10u
€ 3/pp (inclusief alle degustaties + smakelijke attentie)
karakske@skynet.be of 051 22 57 07

 Pat’s Koffie, Bruggestraat 191, Oedelem
Wat:
Datum:
Prijs:
Inschrijven:

Uitleg over koffie en demo koffiebranden
5 juni van 9u tot 12u
Gratis
info@ambachtelijkekoffie.be of 0475 87 11 15

 Bakkerijmuseum, Albert I-Laan 2, Veurne
Wat:

Datum:
Prijs:
Inschrijven:



Zit je vaak met de handen in het haar bij het bakken? Zit je verveeld met
enkele vragen? De huisbakker demonstreert hoe je zelf vlot je eigen
fruittaartje bakt.
1 juni van 14u tot 16 u
Vrije toegang
info@bakkerijmuseum.be

Proeven


Atelier Hortense, Pastoorstraat 11, Reningelst
Wat:
Le Dimanche d ‘Hortense. Geniet van een lekker stukje taart!
Datum
5 juni van 9u00 tot 16u00
Prijs:
Gratis proevertjes. Taart en gebak te koop. Bij vooraf inschrijven gratis tas
ambachtelijke koffie.
Inschrijven: info@atelierhortense.be of 0476 25 01 36



Bedrijfsbezoek


Mostaard Wostyn, Oude Gentweg 63, Torhout
Wat:
Piet Wostyn geeft een woordje uitleg over het productieproces van mosterd.
Datum:
27 mei van 18u tot 20u
Prijs:
Gratis (incl. mosterdtasting)
€ 4,5/pp voor exclusieve mosterdervaring
Inschrijven:
info@mostaardwostyn.be



Bakkerijmuseum, Albert I-Laan 2, Veurne
Wat:
Bezoek het Bakkerijmuseum met gerestaureerde schuur (!) onder

leiding van een gratis gids. In groep ontdek je de uitgebreide en
veelzijdige collectie i.v.m. de toestellen die een functie hadden bij de
productie, bewerking en verdeling van brood en banket.
Datum:
Prijs:
Inschrijven:

4 juni van 14:15u tot 15:45u
Gewone inkomprijs (gids = gratis)
info@bakkerijmuseum.be

BIJZONDERE BOERENKOST: kookworkshops op een boerderijlocatie


’t Fazantenhof, Groenebosdreef 7, Houthulst
Wat:
Creatief met zuivel van de boerderij.
Programma:
De hoeveproducten die je vindt in de lokale hoevewinkel bieden heel veel
mogelijkheden om lekkere gerechtjes te bereiden. Tijdens deze
kookworkshop krijg je van Koen Heughebaert (De Groene Hemel) inspiratie
om creatief om te gaan met de zuivelproducten die je vindt op de
boerderij. Bereiden doe je zelf en proeven natuurlijk ook. Zowel hapjes als
desserts staan op het menu. Boerin Hilde is de gastvrouw van dienst en
geeft graag een woordje uitleg over het reilen en zeilen op een actief
melkveebedrijf. We garanderen je een inspirerende en smakelijke avond op
een unieke locatie!
Datum:
27 mei van 19u30 tot 22u00
Prijs:
€ 20/pp (inclusief dranken)
Inschrijven:
info@tfazantenhof.be



’t Glazen Huis, Moorsledestraat 1, Oostnieuwkerke
Wat:
Leef je uit met groenten
Programma:
Tijdens deze kookworkshop kun je ontdekken hoe lekker en veelzijdig
groenten zijn. We gaan zelf creatief aan de slag met de groenten van ons
tuinbouwbedrijf (komkommer, tomaat, snoeptomaatjes en knolvenkel).
Ellen Vauterin -in 2011 verkozen tot Smaakambassadeur door het
culinaire magazine Smaak - leidt de kookworkshop in goede banen.
Datum:
22 september van 19u30 tot 23u00
Prijs:
€ 20/pp (inclusief dranken)
Inschrijven:
info@openhuis.be



Rabarberhoeve Het Warandehof, Elzendammestraat 11, Gijverinkhove
Wat:
Smaakworkshop herfstgroenten
Datum:
11 oktober om 19u00
Meer info volgt.



Hertenfinesse, Gistelsesteenweg 597, Oostende

Wat:
Datum:
Meer info volgt.

Creatief aan de slag met hertenvlees
oktober

PICKNICK OP DE HOEVE, IETS VOOR JOU?
Van 1 mei tot 30 september kan je als groep of individueel, bij 17 hoeves in West-Vlaanderen terecht
voor een picknick op de boerderij. Een picknickmand vol heerlijke 100% West-Vlaamse hoeve- en
streekproducten staat voor je klaar op het mooiste plekje van de boerderij. Meer info en reservatie
op www.hoevepicknick.be
Extra tijdens de Week van de Korte Keten:




Wie picknickt in de Week van de Korte Keten ontvangt voor per reservatie van 4 personen
een gratis fles 100% West-Vlaamse wijn.
Bij 4 picknicklocaties kan je aansluitend aan een hoevepicknick een rondleiding meevolgen.
Je kan terecht bij:
o 28 mei: Wijngoed Monteberg (Dranouter)
o 4 juni: ’t Fazantenhof (Houthulst)
o 5 juni: Hoeve Zuid-Bellegoed (Ieper) o 5 juni: Wijngoed ’t Zilvercruys (Boezinge)
Meer info: zie hierboven bij 100% West-Vlaamse opendeurdagen

100% WEST-VLAAMSE KLANTENACTIE
Van 27 mei tot 30 juni loopt er bij 18 hoeve- en buurtwinkels een 100% West-Vlaamse Krasactie.
Elke klant ontvangt per aankoop of aankoopbedrag één of meerdere krasloten gedurende de ganse
periode. Heb je gewonnen met krassen? Dan ontvang je een gratis 100% West-Vlaams product. Na
het krassen maak je een tweede maal kans om te winnen. Alle krasloten van de verschillende
winkelpunten worden verzameld. Onder alle ingediende krasloten wordt een grote prijzenpot
verdeeld. De hoofdprijs is een diner voor 2 personen bij De Kruidenmolen te Klemskerke.

WIN EEN DUOTICKET VOOR DE WORKSHOP “HANDEN UIT DE MOUWEN EN BROUWEN”
Als bierliefhebber droom je er ongetwijfeld ook van om eens je eigen biertje te brouwen. Tijdens de
interactieve workshop “Handen uit de mouwen en brouwen” stel je samen met bierkenner en
stadsbrouwer Ive Mostrey je eigen recept samen en zal je dit bier ook ter plaatse te brouwen.
Handen uit de mouwen dus! Wat moet je doen om te winnen? Post voor 26 mei op onze
facebookpagina (www.facebook.com/100ProcentWestVlaams) kort en bondig of in het lang en in het
breed of gewoon op je eigen manier hoe jouw ideale biertje moet smaken. Een professionele
bierkenner zal de meest smaakvolle suggesties selecteren. De winnaars krijgen een duoticket om
samen bier te brouwen op zaterdag 4 juni van 9:00 tot 17:30 in ’t Koelschip te Oostende.

STREEKPRODUCTENMARKT LOCAL HEROES
Op 28 en 29 mei heeft het festival (H)eerlijk Brugge plaats. De focus ligt op lokale, duurzame en
gezonde voeding. Onder de noemer ‘LOCAL HEROES’ zetten een selectie van hoeve- en
streekproducenten hun lokale producten in de kijker tijdens een streekproductenmarkt. De
streekproductenmarkt vindt plaats op 28 en 29 mei telkens van 10u tot 18u in de Stadshallen van
Brugge. De toegang is gratis.
Meer info: www.brugge.be/heerlijk

KRACHTBOER
Op 29 mei vindt in Dranouter het symposium en publieksfestival ‘Krachtboer’ plaats. Met de steun
van bezieler Kobe Desramault (In de Wulf) wil men boeren en burgers samenbrengen om na te
denken over de toekomst van de landbouw.
Meer info: www.krachtboer.be
PROEVEN OP DE HOEVE IN DE LEIESTREEK
Met deze fietsroute proef je al het lekkere dat op verschillende hoeves in de regio Oostrozebeke,
Waregem en Wielsbeke te verkrijgen is. Tot september bieden 8 hoeves langs het parcours elke
tweede en vierde zaterdag van de maand een heerlijk proevertje aan.
Meer info: www.toerisme-leiestreek.be/proevenopdehoeve
LEZING ‘LANDBOUW VANDAAG, GEWIKT EN GEWOGEN’
Deze lezing plaatst landbouw in een hedendaagse, maatschappelijke context. Wat brengt de WestVlaamse landbouw voort? Welke rol speelt Europa daarbij? Ligt de boer wakker van milieuthema’s
en dierenwelzijn in economisch onzekere tijden? Pol Louwagie brengt een verhaal van feiten op basis
van de publicatie ‘Boer in Beeld +’ en een persoonlijk verhaal als korte keten tuinbouwer uit de
Westhoek.
De lezingen gaan door op 3 verschillende locaties, met aansluitend een korte rondleiding en
degustatie met lekkers van de hoeve.
Dinsdag 10 mei, 19u:
Vrijdag 27 mei, 20u:
Vrijdag 25 november, 20u:

De Biezenhoeve, Stoppelweg 1, Watou
’t Lindebos, Hollebeekstraat 21, Wijtschate
De Oude Kaasmakerij, ’s Graventafelstraat 48 A, Passendale

Meer info: www.eetbaarlandschap.eu

VADERDAGONTBIJT OP DE BOERDERIJ
Op 12 juni kan je papa verrassen met een beestig ontbijt op de boerderij met heerlijke hoeve- en
streekproducten. Je kan terecht bij 11 hoeves in West-Vlaanderen. Vaderdag vieren op de boerderij
wordt beslist een onvergetelijk moment.
Meer info: www.onthaalopdeboerderij.be

