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Uitbreiding op nieuwe percelen �  productie voor de Boutique de TerroirsUitbreiding op nieuwe percelen �  productie voor de Boutique de TerroirsUitbreiding op nieuwe percelen �  productie voor de Boutique de TerroirsUitbreiding op nieuwe percelen �  productie voor de Boutique de Terroirs

U bent wellicht reeds op de hoogte van de recente opening van de streekwinkel aan de rue de 

Lessines 63 (Boutique de Terroirs). Het idee is gelanceerd door Pom d'Happy (beheert onder 

meer bio gecertificeerde boomgaarden in de streek) met als doel om in de nabije toekomst een 

coöperatieve samenwerking van lokale producenten uit te bouwen, welke dan de streekwinkel 

ook zal uitbaten.

In  het  kader  van  deze  nieuwe  samenwerking  zullen  wij  vanaf  dit  seizoen  de  percelen 

grenzend aan de streekwinkel geleidelijkaan bewerken voor een biologische groententeelt. De 

oogst op deze nieuwe percelen gaat prioritair naar de streekwinkel.

Verkoop bij ons aan de rue de Frasnes 50 blijftVerkoop bij ons aan de rue de Frasnes 50 blijftVerkoop bij ons aan de rue de Frasnes 50 blijftVerkoop bij ons aan de rue de Frasnes 50 blijft    ! Op dinsdag en op vrijdag! Op dinsdag en op vrijdag! Op dinsdag en op vrijdag! Op dinsdag en op vrijdag

Wie liever rechtstreeks bij ons langskomt moet zich geen zorgen maken, wij geven nog steeds 

voorrang  aan  de  rechtstreekse  verkoop  aan  de  consument.  Geen  grote  wijzigingen  dus 

betreffende de productie en de verkoop aan de rue de Frasnes 50. Enkel de oogst op de nieuw 

bijgekomen percelen is bestemd voor de streekwinkel.

Een kleine wijziging evenwel om organisatorische redenen : vanaf heden geen mogelijkheid 

meer om op zaterdag zijn bestelling te komen ophalen.



Jaarlijks abonnementJaarlijks abonnementJaarlijks abonnementJaarlijks abonnement

– De mogelijkheid om zich te abonneren blijft bestaan. Voor het jaarlijks lidgeld van 

30€ geniet u van volgende voordelen : 10% korting op al uw aankopen, voorrang op niet�

abonnees in geval van tekorten en gratis aangeboden groentjes in geval van overvloed ;

– abonneren kan tot 30 juni 2022 ;

– het aantal abonnees is dit jaar beperkt tot 60

Belangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke dataBelangrijke data

– verlof van 30 januari tot en met 14 februari 2022. Vervolgens gaat het nieuwe seizoen 

van start !

– (?) opendeurdag   op zondag 14 augustus 2022 van 14h tot 18h (onder voorbehoud van de(onder voorbehoud van de(onder voorbehoud van de(onder voorbehoud van de    

epidemiologische toestand) epidemiologische toestand) epidemiologische toestand) epidemiologische toestand) 


