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Schriek heeft zoals zovele landelijke gemeenten 
een rijk tuinbouwverleden. De land- en tuinbouwers 

in onze gemeente hebben in de loop der jaren zeer 
veel soorten groenten geteeld – witloof, asperges, prei, 

selderij, aardappelen, bonen, tomaten, wortelen … Maar ook onze 
melkveebedrijven en andere veebedrijven mogen we niet vergeten, 
want ze hebben een geschiedenis in Schriek. Doordat er steeds 
minder opvolging kwam in de familiebedrijven, is het areaal de 
laatste twintig jaar sterk verminderd en ook het aantal land- en 
tuinbouwers is daardoor sterk gedaald. Toch mogen we zeer trots 
zijn dat we onder de inwoners van Schriek nog een zeer groot aanbod 
van vollegrondsgroentetelers tellen, die nog steeds werken met veel 
liefde voor de stiel en veel inzet. Daarom vinden wij, als Landelijke 
Gilde Schriek, dat deze Schriekse telers een dikke pluim verdienen 
voor het harde werk dat ze leveren op hun veld. We hebben daarvoor 
ook een mooie groentebox samengesteld, waarin we verse groenten 
aanbieden. Onze leden-tuinbouwers zullen de groenten dagvers 
aanleveren. Echt vers – Dat smaakt!

Vandaag besteden we meer dan ooit aandacht 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
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SAMEN BELEEF JE MEER IN SCHRIEK

Landelijke Gilde Schriek is 129 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 op het platteland. 

Vandaag staan wij voor een open beweging, die mensen van het 
platteland laat genieten in eigen streek. We organiseren activiteiten 
voor jong en oud, gaande van sportieve, socio-culturele, culinaire tot 
feestelijke dorpsactiviteiten. 

Je kunt onze complete jaarkalender raadplegen via lgschriek.be. wil 
je de sfeer van onze activiteiten al eens opsnuiven? Surf dan naar ons 
fotoalbum op de site. 

Zou je graag mee genieten van al onze activiteiten? Word dan lid en doe 
mee tegen een voordeeltarief! Je kunt jezelf aanmelden via onze website. 
Als lid krijg je een massa voordelen, onder andere gratis Libelle Nest, 
korting in Lunch Garden … 

Volg onze Facebookpagina voor een wekelijkse portie  
Landelijke Gilde Schriek!    

 
 
 

Schriek

Landelijke Gilde 
Schriek
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Schriek in a box

Als Landelijke Gilde Schriek zijn wij trots op onze lokale land- en  
tuinbouwers en we willen hen eens in de kijker zetten. Hoe kunnen we  
dat beter doen dan al hun heerlijke producten in een box te verzamelen? 
Niet! Daarom zijn we vol enthousiasme met deze actie gestart. 

Onze land- en tuinbouwers waren zeer enthousiast.  
Ze bieden je de volgende seizoensproducten aan:  

• Krielaardappelen
• Aardbeien
• Asperges

• Blauwbessen
• Bloemkolen
• Courgetten

• Hoevesalami
• Honing
• Rabarber

We kozen bovenstaande producten omdat ze op dit moment in Schriek 
geproduceerd worden! 

Op de volgende pagina’s stellen we je graag onze telers voor, met alle  
producten die ze produceren het hele jaar rond. Laten we duidelijk zijn  
dat ons kleine Schriek meer dan deze negen land- en tuinbouwers telt.  
We hebben een selectie gemaakt die volgens ons het meest gesmaakt  
zal worden.

Het doel van deze actie is de afstand tussen de producenten en  
de consumenten te verkleinen. #KorteKeten

Als laatste doelstelling van deze actie proberen we de goede verstand-
houding tussen de bewoners en de gebruikers van het platteland  
te versterken.
 

Met vriendelijke groe(n)ten
Landelijke Gilde Schriek
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Aardappelen
Emiel Goris & Maria Verlinden

Emiel Goris en Maria Verlinden staan in Schriek bekend 
als creatieve landbouwers. Ze waren een van de 
eersten die een asperge-automaat lanceerden om hun 
thuisverkoop vlotter te laten lopen. Onlangs pakten ze 
uit met de What-Soupmobiel, een mobiele automaat 
met onder andere verse aspergesoep en dagelijks verse 

asperges. In de drukkere periodes springen hun kinderen vaak bij. De familie zet ook 
in op het gebruiksgemak van de klant. Daarom stoppen ze geschilde en vacuümverpakte 
krielaardappelen in de box.  

asperges, 1 april tot 15 juni
aardappelen, het jaar rond
courgettes, eind juni tot 15 oktober
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Aardbeien
André & Bert Smets

Bij de firma André Smets staat met Bert Smets 
alweer een volgende generatie landbouwers paraat. 
Het bedrijf beschikt over een tiental hectaren 
landbouwgrond, waar onder meer asperges, witloof 
en venkel geteeld worden. Bert is intussen ook 
met aardbeien gestart.  “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 keten tussen producent en consument. “Alles van thuis uit verkopen is 
onmogelijk, maar het is wel persoonlijker dan alleen via de veiling”, zegt Bert. 
“Aan het bedrijf staat een automaat met aardbeien en we verkopen onze groenten 
ook aan particulieren vanuit onze loods. Tijdens het aspergeseizoen kunnen 
bezoekers op weekdagen langskomen van 13 tot 21 u. In de weekends van 9 u. tot 
17 u. Aardbeien zijn alleen in de automaat verkrijgbaar. 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 en zoon Bert
Hollandstraat 109 in Schriek

aardbeien, 1 juni tot 15 september
asperges, 15 maart tot 24 juni
witloof, 20 november tot 15 februari
knolvenkel, 1 augustus tot 15 november

suikermais, 20 juli tot 15 oktober
rapen, 1 september tot 1 maart
pompoenen,  20 september tot  

20 november

Aardbeien 24/24 aan de automaat
Witloof dagelijks tijdens het seizoen verkrijgbaar in de loods
Asperges 24/24 aan de automaat, ma-vr van 13 u. tot 19 u., za-zo van 9 u. tot 17 u.
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Asperges
Dirk Heremans & Pascale Dockx

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

Dirk en Pascale Heremans-Dockx
Pachterslei 15 in Schriek

witloof, november tot april
asperges, april tot juni
aardappelen, het hele jaar rond

Alles via thuisverkoop
Tijdens het aspergeseizoen alleen in de namiddag; in andere periodes de hele dag 
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Blauwbessen
Louis Bamps en Heidi Desschans

“Wie lokaal koopt, helpt meteen het milieu”
Bij tuinbouwleerkracht Louis Bamps en zijn 
echtgenote Heidi Desschans draait alles om 
blauwbessen. Op een klein maar fijn terrein 
verbouwen ze de vruchten als sinds 1993. De 
voorbije jaren zagen ze het belang van thuisverkoop 
alleen maar toenemen.
“Het geeft veel meer voldoening als je weet dat je pro-

duct geapprecieerd wordt, dan wanneer het via een veiling weet ik veel waar belandt.”
Het koppel verkoopt zijn blauwbessen al enkele jaren vanuit een fel gesmaakte 
automaat. “Zonder veel reclame te maken, vonden de mensen hun weg naar 
ons. Dat is wel eigen aan Schriek. We hebben ook een klein buurthuisje, waar 
mensen naartoe kunnen komen voor uitleg over het hele bessengebeuren. De 
bewustwording rond lokale en seizoensgebonden producten groeit alsmaar. Het 
is dan ook een van de oplossingen voor het milieuprobleem en de problemen rond 
globalisering.”

Bamps Louis 
Pachterslei 21 A in Schriek 

blauwe bessen, 15 mei tot 15 augustus 
Tijdens het oogstseizoen in een automaat 24/24 en 7/7
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Bloemkolen
Paul Volkaerts en Ilse Borremans
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, waar 
dan ook groenten geteeld werden. Paul heeft 
sinds 1986 de dagelijkse leiding en hij runt de zaak 
samen met zijn vrouw en drie kinderen. Ze telen 
minder producten die voor de hand liggen, zoals 
paksoi, koolrabi en boerenkool. Speciaal voor de 
box verbouwen zij dit jaar bloemkolen bij wijze van 
experiment.

paksoi, 5 mei tot 15 november
koolrabi, 20 mei tot 15 november
boerenkool, 15 september tot begin maart

De producten kunnen vers gekocht worden tijdens het teeltseizoen
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Courgetten
Leo Baestaens & Lydia Verbiest

Leo Baestaens en Lydia Verbiest begonnen in 
1981 met hun boerderij in Schriek. Ze kweekten 
eerst witloof en bonen, maar doorheen de jaren 
schakelden ze van bonen over op courgettes. “We 
verbouwen teelten die geschikt zijn voor het type 
grond dat Schriek biedt”, zeggen ze. “We zijn op en 
top een familiebedrijf.”
Leo doet aan niet aan thuisverkoop.
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Hoevesalami
Jan en Thomas Verlinden

De vader van Jan Verlinden begon aanvankelijk met 
een kleinschalig vee- en groentebedrijf. Nadien 
besliste Jan om zich toe te spitsen op varkens. 
Kortgeleden is zoon Thomas mee in de zaak gestapt. 
Hij startte opnieuw met een tuinbouwtak en brengt 
groenten naar de veiling.
“Inmiddels nemen we de laatste horde voor de 
bouw van een hoeveslagerij. Die wordt de komende 

maanden aangebouwd aan mijn ouderlijke huis”, legt Thomas uit. “Ons doel is om 
er niet alleen ons eigen varkensvlees en onze eigen groenten aan te bieden, maar 
ook rundvlees en andere groenten van producenten uit de buurt. Mijn vader en ikzelf 
zijn in avondschool de slagersstiel gaan leren. Voor ik dit jaar landbouwer werd, heb 
ik ook bij twee ambachtelijke slagerijen gewerkt om me voor te bereiden.” 
“Speciaal voor de box ontwikkelden we al een voorsmaakje van onze hoeveslagerij: 
een droog worstje van ons eigen varkensvlees. De box is een uitstekend initiatief 
om dat te promoten. Met de lancering van onze slagerij zal die korte keten voor ons 
hopelijk helemaal openbloeien.”
Hoevewinkel gaat van start in november. 
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Honing
De Schriekse imkers 

De bijenclub in Schriek kende de afgelopen vijf jaar 
een heuse verjongingskuur. De jongeren van de 
lokale KLJ besloten om te investeren in bijen. Niet 
om winst te maken, maar om hun steentje bij te 
dragen aan het dalende bijenbestand. Ze hebben 
elk hun eigen bijenkasten en hebben ondertussen 
het imkeren in de vingers. “De honing oogsten 
is niet het eerste doel, maar het wordt wel een 

welgekomen steun om onze activiteiten te kunnen voortzetten”, luidt het. “Graag 
doen we ook een warme oproep om bij-, hommel- en vlindervriendelijke planten 
aan te planten.” 

Luc Goris, Nobelstraat 218 in Baal
Thomas Verlinden,Wuytjesstraat 12 in Schriek
Jonas van Goolen, Bredestraat 53 in Schriek
Kenny van Goolen, Kazernestraat 11 in Schriek
Jan Stoute, Kleine lammeneelstraat 19 in Heist-op-den-Berg
Ward Goris, Schoutestraat 16 in Pijpelheide
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Rabarber
Filip Van der veken

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 gemengd landbouwbedrijf, waar 
zo’n 50 runderen gemolken worden. Daarnaast 
kweekt de familie aardappelen, maar ook aardpeer 
en rabarber – twee producten die minder voor de 
hand liggen. De rabarber vind je ook in de box. 

“Rabarber is een teelt die weinig investeringen vraagt en een regelmatige oogst 
geeft”, stelt Van der veken.

Vanderveken Filip, 
Wuytjesstraat 20 in Schriek

rabarber, eind april tot half juni
aardappelen, het hele jaar door 
aardpeer, eind november tot januari

Allemaal verkrijgbaar tijdens de teeltperiodes
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Landelijke Gilde Schriek
is Boerentrots  
op zijn landbouwers!


