Koop lokaal (Korte Keten)
Genieten van wat de natuur te bieden heeft
Iedereen kent ze wel, de roodkleurige appels die je al van ver kan spotten aan de bomen, de bloesem die straalt met een mooi
lente weertje, de knapperige peren. Maar hiernaast hebben wij nog zoveel meer in de aanbieding, allemaal van bij ons.

Zo hebben we lekkere druiven die vers van de boom worden afgesneden of de frambozen die speciaal voor jou worden geplukt.
Laten we onze zoete kersen niet vergeten en de sappige aardbeien die bij een zomers lenteweertje ideaal zijn als kleine snack. Met
het vers fruit wordt er ook zelf gebrouwen perenjenever gemaakt, verschillende confituren en nog zoveel meer. Ga naar de
verschillende verkooppunten om van deze verse producten te genieten en sta versteld van het grote aanbod.
Naast het vers fruit dat van bij ons komt, hebben we ook verse groenten. Zo kan je bij onze telers terecht voor aardappelen die
voor jou dagdagelijks worden klaargelegd, verschillende groenten die dezelfde dag, of zelfs pas als je ze komt halen, worden
geoogst, de asperges die je altijd tijdens het seizoen kan terugvinden bij ons.
Bezoek de telers en ontdek de seizoensgebonden producten.
Niet alleen zijn deze producten allemaal van bij ons en zoveel lekkerder. Het is ook nog eens super ecologisch. Denk maar aan alle
transportmiddelen die niet meer nodig zijn, omdat je recht van de bron je groenten en fruit gaat halen. Iedereen kan een steentje
bijdragen en tegelijkertijd genieten van lekkere versnaperingen of een ouderwetse stamppot.
Waar kan je terecht?
Contactgegevens

Product

Openingsuren

Bio-ei-korbol
Abdijstraat 4
3890 Gingelom
Facebook: Bio-ei-korbol

Verse biologische kippeneieren.

Elke dag geopend van 10:00 - 12:00

Hoeve Jadoul
Hoogstraat 34
3890 Gingelom
www.hoevejadoul.be

Vers fruit van eigen productie: appels,
peren, kersen (seizoen), appelstroop,
Elke dag beschikbaar in de
perenstroop, appelsap, appel-kriekensap fruitautomaat.
en zachte honing.

Imkerij Duimelijn
Nielstraat 12
3890 Gingelom

Vrij toegankelijk wanneer men thuis
Honing, bijenwas en bijenwaskaarsen,
is.
propolis, lippenbalsem en zeer.
Even navragen kan via
Bijenvolken ter bestuiving, bijenvolken en
uvg@telenet.be, 011 76 59 06 of
selectie koninginnen.
0472 90 15 21.

Kamerijckhoeve
Kamerijckstraat 11
3890 Gingelom
www.regalys.be

Groene asperges en andere
streekproducten zoals stropen,
confitueren, fruitsappen, etc.

Tijdens het aspergeseizoen (van april
t.e.m. 25 juni) is de hoevewinkel alle
dagen geopend van 9:00 - 18:00.

Aardappelen Biets Trudo
Steenstraat 29
3890 Gingelom
Facebook: Aardappelen Biets

Verse aardappelen.

Alle dagen van
9:00 – 12:00 en van 13:00 - 17:00.

Haspengouws Kleinfruit
Muizenstraat 15
3891 Muizen
Facebook: Haspengouws kleinfruit

Seizoensgebonden aanbod: frambozen,
bramen, kersen, pruimen, peren, rode
Alle dagen doorlopend open vanaf
bessen, tafeldruiven, tomaten, kropsla en half juni tot en met eind oktober.
nog zoveel meer.

Tomboshoeve*
Oude Katsei
3890 Gingelom

Aardappelen, appelsap en perenstroop.

De aardappelkist is elke dag
beschikbaar van 9:00 - 21:00.

Seizoensgebonden groenten en fruit.

Op bestelling via de website
www.boerderij-wagelmans.be.

domeintombos.be

Boederij Wagelmans
Driehoekstraat 11
3890 Gingelom
www.boerderij-wagelmans.be

Op bestelling :
0474 73 53 96

De klein-Jeukhoeve
Klein Jeukstaart 51
3890 Jeuk

Seizoensgebonden producten zoals
aardbeien, peren, pruimen, rode en
zwarte bessen, krieken en zoete kersen.

Ivo Cox*
Kriekelstraat 1
3890 Gingelom

Seizoensgebonden aanbod zoals vers
appelsap, appelen, peren, kersen en
pruimen.

LekKERSje
Daalstraat 15a
3891 Mielen-boven-Aalst

Verse Kordia en Regina kersen.
Kersen gehuld in chocolade en dips.

Boergondiër*
Steenweg 161-165
3890 Gingelom
Facebook: Boergondiër

Verse groenten en fruit, zuivel, eieren en
verwerkte producten van eigen teelt of
van collega landbouwers.

Iedere vrijdag van
9:00 – 18:00 en iedere zaterdag van
8:00 – 17:00

Haal meer uit je tuin
Regentwijk 17
3890 Gingelom

Groenten en fruit voor de leden van deze
groentenclub.
Hoe je lid wordt, vind je terug op
www.haalmeeruitjetuin.be

Van half april tot en met half
november.

e-mail:
Evandima@hotmail.com

Iedere dag van 17:00 tot 19:00

De hele maand juli.

* Volg je de fietslus De smaak van hier, dan moet je voor deze handelaars een kleine omweg maken. Kijk dus goed op het plan van
RouteYou als je er in de buurt bent.

Contactinformatie

Dienst Toerisme
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 04 72
toerisme@gingelom.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren

