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Schriek heeft zoals vele landelijke gemeenten 
een rijkelijk land- en tuinbouwverleden. In onze 

gemeente werden in de loop der jaren zeer vele soorten 
groenten geteeld , onder andere witloof, asperges, prei, selder, 

aardappelen, bonen, tomaten, wortelen, ect… Daarnaast hebben 
ook  melkveebedrijven en andere veebedrijven een geschiedenis in 
Schriek. De laatste 2 decennia is het areaal sterk verminderd doordat 
er steeds minder opvolging kwam in de familiebedrijven, het aantal 
land- en tuinbouwbedrijven is daardoor sterk gedaald. Toch mogen 
we fier zijn dat Schriek nog een aantal vollegrondgroentetelers op 
het grondgebied heeft. Deze groenten worden nog steeds met veel 
liefde voor de stiel en inzet door de telers geteeld. Daarom vinden wij, 
als Landelijke Gilde van Schriek dat deze Schriekse telers een dikke 
pluim verdienen voor het harde werk dat wordt geleverd op hun veld. 
We hebben daarvoor ook een mooie groenten box samengesteld met 
kraakverse groenten. 

Echt vers – Dat Smaakt-!!
Vandaag besteden we meer aandacht dan ooit aan wat er op ons bord 
komt. We zijn allemaal foodie. Fijnproever. Hobbykok. Dat we elke dag 
vers, gezond en lekker kunnen eten, hebben we te danken aan onze 
Vlaamse boeren. Zij werken in weer en wind, op alle mogelijke en 
onmogelijke uren, om de smaken van het land tot bij ons te brengen. 
Ze zorgen voor ons en onze omgeving. Daar mogen we best trots op 
zijn. #Boerentrots 

#Boeren- 
trots



SAMEN BELEEF JE MEER IN SCHRIEK
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We zijn 130 jaar geleden ontstaan uit de Boerengilde, de beweging die 
opkwam voor de lokale landbouwers en tuinbouwers. Door de jaren heen 
is Boerengilde Schriek geëvolueerd naar Landelijke Gilde, de vereniging 
voor en door mensen van op het platteland. 
Vandaag staan we voor een open beweging om de mensen van het 
platteland te laten genieten in eigen streek. We organiseren activiteiten 
voor jong en oud, dit gaat van sportieve, socio-culturele, culinaire tot 
feestelijke dorpsactiviteiten. 

Onze complete jaarkalender kan u steeds raadplegen via  
www.lgschriek.be, wenst u al eens de sfeer van onze activiteiten op te 
snuiven surf dan naar ons fotoalbum op de site. 
Wens je mee te genieten van al onze activiteiten? Dan kan je lid worden 
en meedoen aan voordeel tarief! Je kan jezelf aanmelden via onze 
website. Je krijgt een massa voordelen onder andere gratis Libelle Nest, 
korting Lunchgarden, …  

Voor je wekelijkse portie Landelijke Gilde Schriek;  
volg onze Facebookpagina! 

ps: Heeft u onze Kerstverlichting in het dorp al opgemerkt? Investeren 
in onze dorpsgemeenschap is een van onze belangrijkste speerpunten, 
want een dorp komt pas tot zijn recht als men zich er goed voelt! 

Samen beleef je meer is dan niet voor niets onze baseline!

Schriek

Landelijke Gilde 
Schriek



6 SCHRIEK IN DE BOX

Schriek in a box
Wij als Landelijke Gilde Schriek zijn fier op onze lokale land- en tuinbou-
wers en trachten hen in de kijker te zetten. Hoe konden we dit beter doen 
dan al hun heerlijke producten in een box te verzamelen. Niet? Daarom 
zijn we voor de 2de keer vol enthousiasme met deze actie gestart. We 
hebben een selectie gemaakt, die volgens ons het meest gesmaakt zou 
worden.

Samen met onze land en tuinbouwers bieden we u enthousiast volgende 
seizoensgebonden producten aan:

• Aardappelen
• Aardpeer
• Rammenas
• Pastinaak
• Paté van de hoeveslager

• Witloof
• Rapen
• Rode biet
• Schorseneer
• Koolrabi

• Boerenkool
• Prei
• Pompoen

We kozen voor bovenstaande producten omdat deze op dit moment in 
Schriek geproduceerd worden! Om de producten zo vers mogelijk op uw 
bord te krijgen werken we voor sommige producten met verschillende 
landbouwers samen.

Het doel van deze actie is enerzijds : de afstand tussen de producent en de 
consument te verkleinen. #korteketen

Anderzijds: trachten we de goede verstandhouding tussen de bewoners en 
de gebruikers van het platteland te versterken!

Wie zijn de mensen die uw voedsel produceren? Op de volgende pagina’s 
stellen we u graag al onze telers voor.
 

Met vriendelijke groe(n)ten
Landelijke Gilde Schriek
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Landbouwer Filip Van der Veken heeft de dagelijkse leiding over een familiebedrijf 
dat al drie generaties meegaat. Zijn ouders steken dagelijks nog een handje toe op 
het bedrijf , waar zo’n 50-tal runderen moeten worden gemolken. Daarnaast kweekt 
de familie aardappelen en twee minder voor de hand liggende producten: aardpeer 
en rabarber. Dat eerste product zal terug te vinden zijn in de box. 

Familie Van der Veken
Wuytjesstraat 20, 2223 Schriek

Aardpeer
Filip Van der veken



De vader van Jan Verlinden begon aanvankelijk met een kleinschalig vee- en groen-
tebedrijf. Nadien besliste Jan om zich enkel nog op varkens toe te leggen. Kortgele-
den stapte zoon Thomas mee in de zaak. Hij startte  opnieuw met een tuinbouwtak 
en brengt groenten naar de veiling.

“Inmiddels namen we de laatste horde en opende we een  hoeveslagerij. Ons doel is 
om er naast ons eigen varkensvlees en onze eigen groenten ook rundsvlees en andere 
groenten van producenten uit de buurt aan te bieden. Zowel mijn vader als ik zelf zijn in 
avondschool de slagersstiel gaan leren. 
De box is een uitstekend initiatief om heel het verhaal van korte keten te promoten. Met 
de lancering van onze slagerij zal die korte keten komen weer heel wat producten korter 
bij de consument te staan”.
 
Hoevewinkel VanDenBoer
Fam. Verlinden
Wuytjesstraat 12a, 2223 Schriek
tel.: 015/73.03.17.
hoevewinkelvdboer@gmail.com

Openingsuren
Donderdag
13:30-18:00
Vrijdag
08:30-12:30 en 13:30-18:00
Zaterdag
08:30-12:30 en 13:30-18:00

Hoeve paté
Jan en Thomas Verlinden
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aardappelen
Leo Dockx & Nancy Huybrechts

Leo en Nancy zijn de 3de generatie van landbouwers, Leo kreeg de passie mee zijn 
vader en grootvader. Samen met zijn vrouw runt hij de boerderij sinds 1989.
Leo kweekt aardappelen, prei, witte en rode kolen. 
Sinds een paar jaar kan je aan het huis van Leo en Nancy een aardappel automaat 
terugvinden, hier kan 7/7 terecht voor heerlijke bintjes. Je hebt keuze uit verschil-
lende formaten van verpakkingen. 

Leo Dockx & Nancy Huybrechts
Bollostraat 14, 2223 Schriek



Ingrediënten
400 g pladijsfilet

100 g amandelschilfers

4 grote aardappelen

2 preien

2 tomaten

1 botje bieslook

olijfolie

grof zeezout

peper

Voor het beslag
2 eierdooiers

1 dl melk

1 dl room

200 g (125 + 75) abdijkaas, 
(Brugge, Postel, Grimbergen)

peper en zout

Ovenschotel  
met aardappelen, 
prei en pladijs

Bereiding
Schil de aardappelen, snijd ze in plakjes en bak ze kort 
aan in olijfolie. Kruid met peper en grof zeezout.
Was de preien en snijd ze in kleine stukjes. Stoof ook de 
prei glazig in olijfolie gekruid met peper en zout.
Kruid de visfilets met peper en zout en wentel ze door 
de gebroken amandelen. Bak de gepaneerde visfilets 
goudbruin in olijfolie. De vis moet niet gaar zijn.
Pel de tomaten, verwijder de pitjes en snijd het vrucht-
vlees in blokjes. Snipper de bieslook en doe dit, samen 
met de tomaatjes, bij de prei.
Maak laagjes van de aardappelen, prei en vis in een 
ingevette ovenschotel.
Maak een beslag van de eierdooiers, room, melk en 125 
g gemalen abdijkaas. Kruid met peper en zout en giet 
dit over de bereiding.
Strooi er de gemalen kaas over en plaats in de oven.
Bak het gerecht 25 minuten in een oven op 170°C tot de 
eieren mooi gestold zijn.
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Ingrediënten
stronkjes witloof

1 sjalot

500 g gemengd gehakt  
(varken en kalf)

8 sneetjes ontbijtspek

3 sneetjes wit brood

100 ml melk

1 ei

1 kl bonenkruid

1 kl tijm

1 el peterselie, fijngehakt

4 klontjes boter

peper en zout

nootmuskaat

Voor de Luikse saus
een klontje boter

1 ui

2 el natuurazijn

1 el Luikse siroop

peper en zout

een beetje water

Witloof gevuld  
met gehakt en spek

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Snijd het sjalotje fijn en stoof glazig. Week het brood in 
de melk. Knijp het uit en meng het met het gehakt, de 
sjalot, het ei, het bonenkruid, de tijm en een flinke snuif 
nootmuskaat.
Was het witloof en halveer in de lengte. Schep op de 
helften van het witloof een portie gehakt. Druk lichtjes 
aan. Omwikkel elk stronkje witloof met twee plakjes 
ontbijtspek.
Leg de gevulde stronkjes in een ingevette ovenschaal. 
Schenk er een beetje water bij en leg er de klontjes 
boter op. Bak de gevulde witloofstronkjes 25 minuten 
gaar in de oven. Keer ze een paar keer om. Dek af met 
aluminiumfolie als ze te snel kleuren.
Maak ondertussen de Luikse saus. Fruit de ui glazig in 
wat boter. Doe er de azijn, de siroop en het water bij. 
Warm zachtjes op.
Haal het witloof even uit de oven giet er de Luikse saus 
bij en laat nog 20 minuten verder garen.
Verdeel het witloof over de borden en werk af met de 
fijngehakte peterselie.



André & Bert Smets

Bij de firma André Smets staat met Bert Smets intussen de volgende generatie landbouwers 
paraat. Het bedrijf beschikt over een tiental hectaren landbouwgrond waar onder meer asper-
ges, aardbeien, pompoen, witloof, suikermaïs en venkel worden geteeld. Bert Smets is sinds 
vorig jaar mee in het bedrijf gestapt.
“Ik ben het van kleins af aan gewend”, vertelt hij. “Nadat ik een graduaat tuinbouw behaalde, ben ik 
thuis aan de slag gegaan. Je moet het vak echt graag doen om het vol te houden. Je staat ermee op 
en gaat ermee slapen, maar als ons werk aan het einde van de rit geapprecieerd wordt, is dat met 
plezier gedaan.”
Het familiebedrijf levert nog steeds aan de veiling, maar speelt ook volop in op de korte ketenver-
koop. “Alles van thuis uit verkopen, is onmogelijk, maar het is wel persoonlijker dan enkel via de 
veiling te verkopen”, zegt Bert. “We hebben aan het bedrijf verschillende automaten staan en zo 
proberen we onze producten thuis te verkopen”.
“Schriek in a box is een mooi initiatief om dorpsgenoten te laten kennismaken met wat er in de 
gemeente geteeld wordt. Een mooie kans voor producent en consument.”

Smets-Claes & zn
Hollandstraat 109, 2223

Dirk Heremans & Pascale Dockx

Het telen van twee soorten wit goud wordt bij Dirk Heremans en Pascale Dockx al vier gene-
raties doorgegeven. Ze verbouwen zowel witloof als asperges, de twee producten waarvoor de 
streek rond Schriek gekend is. “We telen ons grondwitloof nog steeds op de klassieke manier, wat 
voor de unieke smaak zorg. Onze bedrijfsfilosofie is gericht op kwaliteit en verse producten.” 

Heremans-Dockx
Pachterslei 15, 2223 Schriek

witloof
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Jos Claes en Hilde Verbiest

De boerderij van de familie van Jos en Hilde Claes-Verbiest is een gemengd landbouwbedrijf, 
gelegen in de Hoevestraat in Heist-Goor. Hier worden verschillende groenten geteeld, voorna-
melijk : asperges, bonen, aardappelen en grondwitloof. Je kan altijd terecht aan onze befaam-
de ‘hoeve-automaat’ waar al dit lokale, seizoensgebonden lekkers te vinden is. “ Zo is er nu het 
traditioneel geteelde grondwitloof. Dit wordt op eigen velden gezaaid en in het najaar ingetafeld in 
de witloofhof, waar uiteindelijk de witloofkrop groeit zoals we die allemaal kennen. De witloofwortels 
worden na de oogst nog als veevoeder gebruikt voor ons Belgisch witblauw vleesvee. De dieren 
zorgen ervoor dat we voldoende mest en afwisseling van gronden kunnen voorzien voor de gewas-
sen, waardoor een mooie kringloop ontstaat en het bedrijf een zo goed als volledig gesloten keten 
vormt.”

Jos Claes en Hilde Verbiest
Hoevestraat 3, Heist

Luc & Marc Heremans

Luc & Marc zijn 2 broers die samen het tuinbouwbedrijf overgenomen hebben van hun ouders. 
In 1985 stapten ze bij in het bedrijf, de ouders wonen nog steeds op het bedrijf zodat zij nog 
steeds heel betrokken zijn.
Bij echt grondwitloof verschilt de smaak enorm hard tegen over hydrocultuur. Hun bedrijf kan 
je herkennen aan de rijdende witloof schuur! Deze verrijden ze wanneer de grond in de serre 
éénmaal gebruikt is om zo nieuwe grond te gebruiken, zo kan de gebruikte grond terug op 
krachten komen om het jaar nadien weer witloof te voorzien.

Grondwitloof  een seizoensgroente
Grondwitloof is witloof waarbij de telers tijdens de forcerie -fase , de wortels rechtsreeks in 

contact plaatsen met de volle grond. Het groeipunt, dat bovenop de wortel staat gaat uitgroeien 
tot de witloofkrop. Deze krop ziet wit omdat de uitgroei gebeurt op een donkere plek. 

Door het contact van de wortel met de volle grond ontstaat de typische structuur van het blad 
met de gekende lekkere smaak. Grondwitloof is een seizoensgroente die tussen half oktober 

en eind maart dagvers verkrijgbaar is bij onze telers.
Alle teeltinformatie over deze lekkere groente: www.grondwitloof.be



Ingrediënten
250 g rundvlees, in reepjes 

2 teentjes knoflook

2 el geraspte gember

300 g boerenkool

200 g shii-take champignons

100 ml groentebouillon

40 ml sojasaus

zwarte peper

2 el maïzena

2 el olijfolie

1 el sesamolie

2 lente-uitjes 

sesamzaadjes

Gewokte  
runderreepjes  
met boerenkool

Bereiding
Maak een marinade met de geraspte gember, fijnge-
sneden teentjes look en sojasaus. Laat hierin de stuk-
jes rundvlees voor een half uurtje marineren. 
Verwijder de nerf van de boerenkool en snijd de blade-
ren in reepjes. Snijd de shii-take champignons in vier.
Verwarm de olijfolie in de wok en voeg het rundvlees 
toe. Houd de marinade apart. 
Breng de rundsreepjes op smaak met zwarte peper. 
Voeg de shii-take en de boerenkool toe en wok kort op. 
Voeg de sesamolie toe en wok het geheel gaar, onge-
veer 15 minuten. 
Los de maïzena op in de marinade van het rundvlees 
en giet deze bij de wok. Voeg de  groentebouillon toe en 
laat het geheel even opkoken.
Hak tenslotte de lente-uitjes fijn en strooi deze samen 
met sesamzaadjes over het gewokte rundsvlees.
Serveer met (bruine) rijst.



LANDELIJKE GILDE SCHRIEK 15

Ingrediënten
2 koolrabi

3 grote wortelen

2 aardappelen

2 teentjes knoflook, gepeld

6 takjes tijm

150 g sneetjes filet d’Anvers

250 g blauwe schimmelkaas 
(Bleu des Moines, Pas de bleu)

300 ml volle melk

300 ml room

1 el pijnboompitten, geroosterd

boter

peper en zout

Romige ovenschotel 
met koolrabi  
en Filet d’Anvers

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Vet een ovenschaal in met boter.
Breng de melk met de room, knoflook en de takjes tijm 
rustig aan de kook. Kruid met peper en zout. Haal van 
het vuur en laat even rusten.
Snijd de koolrabi en wortel in dunne plakken. Schil de 
aardappel en snijd in fijne plakjes, eventueel met be-
hulp van een mandoline. 
Beleg de ovenschaal met de aardappelplakjes. Kruid 
met peper en zout en leg er een laag filet d’Anvers op. 
Giet er wat van het roommengsel over en kruimel er 
wat van de kaas over. Herhaal deze stappen totdat alle 
ingrediënten op zijn.
Eindig met een laag room en kaas. Bedek de oven-
schaal met aluminiumfolie en zet 40 minuten in de 
oven.
Verwijder de folie en zet nog eens 15 minuten in de 
oven. 
Werk af met verse tijm en pijnboompitten.



Het familiebedrijf van Paul Volkaerts en Ilse Borremans werd in 1921 opgericht 
door Pauls’ grootvader. In 1953 nam de vader van Paul de firma over en maakte er 
een gemengd bedrijf van maakte waar vanaf dan groenten werden geteeld. Paul 
heeft sinds 1986 de dagelijkse leiding en runt de zaak samen met zijn vrouw en drie 
kinderen. Ze telen minder voor de hand liggende producten als paksoi, koolrabi en 
boerenkool. De producten kunnen vers verkregen worden aan de automaat tijdens 
het teeltseizoen.
Bij Paul en Ilse kan je een kast terug vinden met een heel uitgebreid aanbod van 
producten, sinds een aantal jaar telen zij nog andere groenten zoals prei, wortelen, 
rode bieten, warmoes,… om een zo’n compleet mogelijk aanbod aan lokale groen-
ten te voorzien. Deze zijn dan enkel bestemd voor hun klanten van de kast en gaan 
dus niet naar de veiling. 

Paul Volkaerts & Ilse Borremans
Grasheideweg 41

Krulkolen  
& Koolrabi
Paul Volkaerts en Ilse Borremans
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Schorseneren  
& rode biet
Leo Dockx & Nancy Huybrechts

Visie
Akelei werd in 1982 opgericht door Johan D’hulster en niet veel later stapte zijn 
vrouw Greet Lambrecht mee in de zaak. In die tijd was het aandeel biologische tuin-
bouwbedrijven in Vlaanderen zeer beperkt. Johan en Greet behoren daarom tot de 
pioniers van de bio-beweging in Vlaanderen.
Enkele jaren geleden kwam Jelle op zijn vrije dagen meehelpen op het veld, waarna 
hij al snel zijn job als postbode opgaf om de twee jaren die daarop volgden als sei-
zoenarbeider het team te komen versterken. In 2017 ging Johan op pensioen en nam 
Jelle de velden in Putte over om deze op zelfstandige basis te bewerken. De bedrijfs-
voering die Johan doorheen de jaren had opgebouwd werd echter verdergezet door 
Jelle. Zo zet hij vooral de grotere teelten zoals prei, aardappelen, pompoenen, spina-
zie, suikermaïs, etc. die deels via de groothandel maar ook via de korte keten worden 
verkocht. Op drukke dagen springt Johan nog graag bij om de grote bestellingen 
afgewerkt te krijgen.
38 jaar succesvolle biologische teelt met de landbouwer als verzorger van de bodem, 
de gewassen en de natuur, dat is waar Akelei voor staat!
Ons motto is heel duidelijk: we willen lekkere, kraakverse en vitale groenten aan 
onze klanten aanbieden!
Om de groenten zo snel mogelijk op jullie bord te krijgen, kiezen wij bewust voor de 
verkoop in de korte keten. Onze boerderijwinkel neemt daarbij een centrale plaats in. 
Wij kiezen zo veel mogelijk voor lokale en seizoensgebonden groenten.

Contact
Boerderijwinkel en veld Schriek: Haachtsebaan 2, 2223 Schriek
Algemene vragen: info@akelei-schriek.be
Winkel (tijdens openingsuren): 015/25.36.85



Ingrediënten
8 omegabaarsfilets

1 kg schorseneren

3 el platte peterselie

sap van 1 citroen

1 glas witte wijn

Snufje nootmuskaat

1 el olijfolie

Kruidenpuree
800 g aardappelen (bintje)

sap van 2 citroenen

groene kruiden: kervel,  
bieslook, lente-uitjes..

2 el zure room

1 el olijfolie

peper en zout

Schorseneren  
met kruidenpuree  
en omegabaars

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Trek keukenhandschoenen aan en schil de schorsene-
ren met een dunschiller. Laat ze rusten in water met 
citroensap zodat ze niet verkleuren. Snijd in hapklare 
stukken.
Zet een wok op het vuur met olijfolie en wok er de 
schorseneren in. Blus met de witte wijn en breng op 
smaak met peper, zout en nootmuskaat.
Doe de schorseneren in een ovenschaaltje en gaar de 
schorseneren verder in de oven gedurende 20 minuten.
Schil ondertussen de aardappelen en kook ze gaar in 
gezouten kokend water gedurende 25 minuten. Giet af, 
laat even opdrogen op het vuur.
Plet ze met een pureestamper.
Roer er de zure room en olijfolie onder. Breng op 
smaak met peper, zout, zeste en de groene kruiden. 
Snijd de lente-uitjes in stukken, bak ze even op en roer 
ze eronder. Bak de vis kort langs beide kanten in wat 
olijfolie, 3 à 4 minuten.
Serveer de omegabaars met de citroenpuree en de 
schorseneren. Werk af met verse platte peterselie.
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Ingrediënten
500 g rode aardappelen 

4 rode bieten, voorgekookt

4 radijsjes

4 el kappertjes

1 rode ui

½ granaatappel

250 g gerookte forelfilets

1 tl mierikswortelcrème

50 ml room

olijfolie

Rode  
aardappelsalade  
met rode biet

Bereiding
Spoel de aardappelen en snijd ze zonder te schillen in 
hapklare stukken. Kook ze beetgaar in gezouten water 
gedurende 18 à 20 minuten.
Verwarm ondertussen de oven voor op 180°C.
Snijd de rode biet in stukken en leg ze op een met bak-
papier beklede ovenschaal. Kruid met peper en zout en 
sprenkel er olijfolie over. Zet 15 minuten in de oven.
Snijd de rode ui in ringen. Haal de pitjes uit de granaat-
appel. Snijd de radijsjes in fijne schijfjes.
Meng de mierikswortelcrème met de room tot een 
sausje. Kruid nog met peper en zout.
Trek de forelfilets in repen uit elkaar.
Meng de gekookte en afgekoelde aardappelen met de 
rode biet en verdeel over de borden.
Werk af met de rode ui, radijsjes, kappertjes, granaat-
appel, gerookte forelfilet en de mierikswortelsaus.



Rudi en Andrea zijn de 2de generatie die actief is op de boerderij. Rudi is steeds 
blijven werken en Andrea runde de boerderij terwijl Rudi voor en na meer dan een 
handje toestak.
Zij waren de eerste telers die pastinaak leverden aan de veiling van Sint Katelijne 
Waver.
Momenteel telen zij 3 producten: rammenas, pastinaak en asperges. 
Zij doen niet aan thuis verkoop maar hun dochter is wel gestart met het maken en 
verkopen van vers gemaakte soep. 
Zij verkoopt soep aan huis in de Geertruimoerstraat 15 te Baal. Elke zaterdag kan je 
er terecht voor heerlijke soep en uiteraard is er Pastinaak soep te verkrijgen! 

Rudi Verreth en Andrea
Gommerijnstraat 34, 2223 Schriek

Pastinaak  
& Rammenas
Rudi Verreth &  Andrea Claessens
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Rapen
Frank Claes & Carla

Frank en Carla zijn gestart met hun tuinbouwbedrijf in 1990. Ze teelden in de be-
ginperiode voornamelijk grondwitloof. Door de jaren heen zijn er andere teelten bij 
gekomen.
Momenteel zijn de hoofdteelten asperges, courgetten, aardappelen en keukenrapen. 
De producten worden met veel liefde gekweekt om met een uitstekende kwaliteit 
naar veiling  Belorta afgezet te worden. Dit is een bewuste keuze. 
Helaas kan je dus geen producten via thuisverkoop aankopen.
Frank en Carla steunen de actie Schriek in a box wel door de aanvoer van de keu-
kenrapen. Op die manier willen ze aantonen dat ze kraakverse en gezonde groenten 
vermarkten doorheen het jaar.

Familie Claes
Uilevelden 16, 2223 Schriek



Ingrediënten
1 pastinaak

1 dikke wortel

1 grote zoete aardappel

½ knolselder

2 el fijngehakte bieslook

2 lente-ui

1 tl paprikapoeder

2 eieren

1 el graanmosterd

100 g paneermeel

peper en zout 

2 el bloem

125 ml pils

350 ml volle melk

1 el graanmosterd

120 g oude kaas, geraspt

25 g boter

Groenten Frietjes 
met kaassaus en bier

Bereiding
Maak de frietjes:
Schil de pastinaak, wortel, zoete aardappel en knolsel-
der en snijd de groenten in lange frietjes.
Blancheer ze twee minuten in kokend water met zout. 
Giet af, dep droog met keukenpapier en laat afkoelen.
Verwarm de oven voor op 200°C.
Klop de eieren los met de mosterd. Kruid het paneer-
meel met het paprikapoeder, peper en zout.
Wentel de groentefrietjes eerst door de losgeklopte eie-
ren en vervolgens door het paneermeel. Verdeel ze op 
een met bakpapier beklede bakplaat en plaats twintig 
minuten in de oven tot ze goudbruin zijn.
Maak de saus:
Maak een roux, smelt de boter en voeg de bloem toe. 
Roerbak 1 minuut. Voeg het bier, melk en mosterd toe 
en breng al roerend aan de kook. Laat de saus rustig 
indikken.
Neem van het vuur en roer er de kaas onder. Laat al 
roerend smelten. Proef en kruid eventueel bij met 
peper en zout. 
Afwerking:
Snijd de lente-ui in ringen. 
Verdeel de groentefrietjes over een mooie schaal, giet 
er de kaassaus met bier over en werk af met de len-
te-ui en bieslook. Serveer meteen.
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Ingrediënten
2 uien

250 g pastinaak

250 g rammenas

200 g peterseliewortel

1 stengel prei

enkele takjes peterselie

1 el kurkuma

1,2 l groentebouillon

100 ml room (of yoghurt)

handvol tortillachips

4 plakjes bacon

boter

peper

Soep van vergeten 
groenten

Bereiding
Schil en snijd de pastinaak, rammenas en peterselie-
wortel in blokjes.
Snijd de prei in ringen en de uien fijn. Bak de ui in boter 
glazig.
Voeg de groenten toe en kruid met de kurkuma en 
peper. Blus met de bouillon en breng aan de kook.
Laat op een zacht vuur 20 minuten sudderen.
Bak de bacon in een droge koekenpan krokant.
Verkruimel de tortillachips in een vijzel.
Mix de soep glad. Zet het vuur uit en roer er de room (of 
yoghurt) onder. Proef en kruid eventueel bij met peper 
en zout. Schep de soep in borden en werk af met de 
bacon, tortillachips en peterselie.



Bart Verschueren & Ingrid van Loock

Bart en Ingrid telen prei, witte selder en andijvie. Bart nam het tuinbouwbedrijf over 
van zijn vader Frans in januari 1993 als derde generatie. In 1994 trad Ingrid mee 
in het bedrijf. Ook vader Frans helpt op zijn 81-jarige leeftijd nog steeds mee. Alle 
drie hebben ze een passie voor de groenteteelt, waarbij de groenten met veel zorg 
gekweekt worden zodat iedereen kan genieten van hun lekkere, verse geteelde 
producten. 
Bart en Ingrid steunen het initiatief van Schriek in a box aangezien elke Schrieke-
naar op deze manier kan genieten van lekkere prei rechtstreeks van het veld. 

Marc Schelstraete & Hilde Claes

Marc en Irene zijn in 1989 een gemengd tuinbouwbedrijf gestart, maar telen nu 
hoofdzakelijk prei. 
Met veel inzet bewerken ze het ganse jaar hun velden om kwaliteitsvolle prei te 
kunnen oogsten. 
Zij leveren voor onze box busseltjes van 700 gram verse prei. 

Fam. Schelstraete
Bollostraat 12, Heist Goor

Prei
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Ingrediënten
800 g bloemige aardappelen

1 bussel prei (600g)

100 ml melk

2 el boter

600 g schelvisfilets

6 sneden brood

200 ml melk

4 eieren

75 g oude Brugse kaas

4 el paneermeel

30g boter

peper en zout

nootmuskaat

Ovenschotel met vis, 
preipuree, kaassaus 
en gekookte eieren

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C.
Schil en snijd de aardappelen klein en doe in een kook-
pot met water en breng aan de kook tot ze gaar zijn.
Snijd de prei in ringen en stoof gaar.
Giet de aardappelen af en pureer samen met de prei, 
100 ml melk, boter, peper, zout en nootmuskaat.
Kook de eieren hard in ongeveer 10 minuten in kokend 
water. Schrik in koud water, laat afkoelen en snijd ze in 
plakjes.
Beboter een vuurvaste schaal, bestrijk de schaal met 
een laag puree en leg er vervolgens een laagje vis in. 
Dompel 3 sneetjes brood in 200 ml melk. Druk ze wat 
uit en leg op de vis. Beleg vervolgens met de helft van 
de plakjes gekookt ei. Kruid met peper en zout. Herhaal 
met puree en eindig met vis.
Meng de geraspte kaas met het paneermeel en be-
strooi over de vis. Voeg enkele blokjes boter toe en 
plaats in de oven. Gaar de vis ongeveer 15 minuten. Zet 
eventueel nog even onder de grill zodat de bovenkant 
mooi goudbruin wordt.



Ingrediënten
4 kalfskoteletten 

600 g aardappelen

bosje raapjes

1 tl gedroogde tijm

2 dl melk

boter

olijfolie

peper en zout

Voor de pesto
150 g zongedroogde tomaten

30 g pijnboompitten

40 g Parmezaanse kaas

120 ml olijfolie

Kalfskotelet  
met tomatenpesto  
en raapjespuree

Bereiding
Maak de pesto
Mix de zongedroogde tomaten, pijnboompitten, Par-
mezaanse kaas en olijfolie in een blender grof en kruid 
met peper en zout. Zet koel.
Raapjespuree
Schil de aardappelen en de raapjes. Kook ze samen 
gaar in licht gezouten water. Giet af en stamp ze met de 
melk en een scheutje olijfolie tot puree. Kruid met de 
tijm, peper en zout.
Kalfskotelet
Kruid de kalfskoteletten met peper en zout en bak ze 
in boter goudbruin en gaar. Verdeel ze samen met de 
puree over de borden en schep op elke kotelet een lepel 
pesto. Serveer meteen.
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Pompoen
Walter Wouters en Wies Wouters

Walter is opgegroeid in een tuinbouwersgezin waar diverse vollegrondsgroenten 
werden geteeld. Deze landbouwmicrobe zet hij ondertussen ook verder in zijn pro-
fessionele activiteiten. Als leerkracht op de Tuinbouwschool ‘De Wijnpers’ in Leuven 
geeft hij de toekomstige land- en tuinbouwers de nodige opleiding. Walter heeft 
vooral courgette en pompoen staan voor de versmarkt die wordt verhandeld via 
veiling Belorta . Zijn zoon Wies helpt ondertussen ook graag mee. Samen hebben ze 
een kast ‘Plekvers’ aan hun huis geplaatst waar je hun vers geteelde groenten kan 
komen kopen. Het aanbod is seizoensgebonden.   

Walter en Wies Wouters
Lauwrijkstraat 1B
2223 Schriek
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Landelijke Gilde Schriek
is Boerentrots  
op zijn landbouwers!


