FIETSTOCHT

ZUIVELHOEVE KEYMEULEN - Babbelaarstraat 169, Hofstade
Sinds jaar en dag vind je aan het einde van de Babbelaarstraat dit
melkveebedrijf met zuivelverwerking op de hoeve. Het bedrijf is tot
ver buiten Aalst bekend voor hun eersteklas artisanale kazen, ijs en
andere verse zuivelproducten.
Vanaf 12u: winkel open, drank en ijsbar, speeltuin
DE KLUIZEN - Broekstraat 42, Herdersem
Een van de bedrijven waar je je tocht kan starten, is de wijnmakerij
van Herman Troch in Herdersem. Hier maakt hij heerlijke wijn van zijn
druiven die rijpen op de wijngaard binnen de muren van de abdij Maria
Mediatrix.
Proef een lokaal wijntje met een lekkere knabbel (flammkuchen),
reuze-4-op-een-rij en reuzemikado
ONS DAGELIJKS GROEN - Kammenkouterstraat 80, Meldert
Luc en Sonja hebben een veelzijdig bedrijf: preiteelt, “Groenselhof”,
hoevewinkel, zorgboerderij, teambuildings, ‘beleef de boerderij’,
verjaardagsfeestjes... Hun boodschap: groenten en fruit zijn essentieel
in een gezond dagelijks leven.
Bezoek aan hoevewinkel en “onze Groenselhof”, touwtrekken, verse
hoevepannenkoeken met aardbei en drank
DE SEEPSCHERF - Seepscherf 71, Baardegem
De Seepscherf is een eeuwenoude hoeve in het landelijk Baardegem,
die al generaties lang in het teken staat van fruitproductie
en duurzaamheid. Het jaarrond kweekt en verkoopt men
seizoensgebonden fruit en groenten.

DECUM – Dorp 42, Mollem
De pure bieren worden gebrouwen met uitsluitend natuurlijke
ingrediënten. DECUM gebruikt Belgische hop en teelt die bovendien
zelf. Een extra, heerlijk lokale en duurzame troef is het gebruik van
broodkruimels als basisproduct bij een van hun bieren. Deze worden
als recyclageproduct verzameld bij bakkers uit de regio.
Proefbrouwerij met terras en volksspel ‘meet skieten’
OHNE – Stationsstraat 3, Aalst
Ohne is een winkelconcept dat steunt op drie pijlers: afvalarm, korte
keten en biologisch. Je vindt er voeding maar ook onderhoudsproducten en cosmetica. Producten komen zoveel als mogelijk uit
Aalst en omstreken, rechtstreeks bij de producent. Als klant breng
je je eigen zakjes, dozen, flessen, ... mee die je telkens opnieuw vult:
afvalarm en je kiest zelf je hoeveelheden.
Opgelet: gesloten op zondag 15 mei!

KOOP JIJ AL LOKAAL?

Verse, smaakvolle en gezonde producten.
De boeren zetten er zich elke dag voor in.
Producten die rechtstreeks bij de boeren uit
je streek zijn aangekocht, hebben een grote
meerwaarde: ze zijn vers en superlekker, de
boer krijgt er een eerlijke prijs voor en het
belast minder het milieu.
Op www.heerlijklokaal.be geven we je een overzicht van waar je in
de buurt terecht kan voor kakelverse eieren, melk, groenten, fruit en
andere producten. Spring dus op je fiets en trakteer jezelf op al het
lekkers dat je streek je te bieden heeft!

Velden en boomgaard zijn vrij toegankelijk. Heropening hoevewinkel.
Een berg stro voor de kinderen

Wil je kans maken op 1 van de 5 (h)eerlijk lokale
verwenpakketten t.w.v. €40?
Ga langs bij elk van de 7 deelnemende producenten en
verzamel alle stickers. Dien je volle, ingevulde kaart in bij
een van de deelnemende producenten ten laatste op 15 juni.

HOF TER VRIJLEGEM - Boven Vrijlegem 41, Mollem
Hof Ter Vrijlegem is een landbouwbedrijf met een charmante B&B.
De specialiteit is gepeld koolzaad. Koolzaadolie is een lekkernij in
de keuken, ideaal voor koude en warme bereidingen. De olie wordt
gewonnen uit zaad van eigen teelt.
Rondleidingen op het bedrijf en proevertjes van hun producten.

www.erembaldkravaal.be
GEMEENTE
AFFLIGEM

V.U.: Stijn Van Belleghem - Markt 1 - 9230 Wetteren

(H)EERLIJK LOKALE

Op zondag 15 mei vanaf 11u worden er bij enkele van de
deelnemende producenten speciale activiteiten georganiseerd.
Meer info vind je hieronder. Je kan tot 15 juni bij hen terecht
om je 7 stickers te verzamelen en zo kans te maken op een
verwenpakket.

Zuivelhoeve Keymeulen

Hof Ter Vrijlegem

De Kluizen

Decum

Ons Dagelijks Groen

Ohne

De Seepscherf

Gijzegem

Herdersem
OPWIJK

Hofstade
Baardegem

Moorsel
Mazenzele
AALST
Meldert
Mollem

Erembodegem

Fietsknooppuntennetwerk Vlaams-Brabant en Scheldeland
Ronde 1 - 35.5 km: 41 - 44 - 50 - 5 - 22 - 7 - 6 - 20 - 19 - 14 - 9 - 3 		13 - 45 - 47
Ronde 2 - 32 km: 41 - 47 - 46 - 38 - 36 - 34 - 37 - 28 - 26 - 25 - 22 		
29 - 30 - 40
Ronde 1 + 2 - 57,5 km: ... 47 - 41 - 46 ...
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