
 

Bijlage: Nieuwe 100% West-Vlaams streekproducten en 

hoeve- en streekproducenten, streekhoekjes  

 
 

NIEUWE ERKENNINGEN: STREEKPRODUCTEN 
 

 

 
 

 

REGIO WESTHOEK 
 

Rode Berg Kaastaart 
 

Producent: Atelier Hortense uit Reningelst 

 

Atelier Hortense is een taartatelier in Reningelst. In een verbouwde maalderij maakt Greet 

ambachtelijke taarten, heerlijk gebak en zoete lekkernijen. Zij is de bezieler en drijvende 

kracht. Haar grootouders Hortense en Camiel Six hadden een maalderij in Reningelst. Die 

werd volledig verbouwd en kreeg als eerbetoon de naam Atelier Hortense. Voor haar 

Mousse van Zientje kreeg ze al de erkenning als 100% West-Vlaams streekproduct. 

 

Een taart die door jong en oud wordt gesmaakt. Boter zanddeeg met platte kaas van de 

Baljuwhoeve en rode vruchten framboosjes en jeneverbesjes, die zorgen voor een frisse 

toets. Prachtig afgewerkt met vers rood fruit en kleurrijke bloemetjes. 

 

Contact:  

Pastoorstraat 13+ 

8970 Reningelst 

0476 25 01 36 

www.atelierhortense.be 

 

 

Kreketaart 

Producent: Bakkerij Kimpe uit Kortemark (nieuwe producent) 

 

Bakkerij Kimpe is een echt familiebedrijf. Wendy en Kurt zijn de gepassioneerde vijfde 

generatie, en met hun zoon Brent staat de zesde generatie te trappelen om over te nemen. 

Trots zijn ze vooral op hun Kreketaart, een echte streekspecialiteit. Laat je in de winkel ook 

verleiden door hun vers en ambachtelijk brood, koffiekoeken, Samba-taart, bokkenpootjes, 

eierkoeken, wafeltjes... Alles met liefde gemaakt in hun bakkerij in het centrum van 

Kortemark. Bovendien kopen ze hun room lokaal aan bij een landbouwer. 

 

http://www.atelierhortense.be/
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Deze Kortemarkse streekspecialiteit 

werd gecreëerd en gepatenteerd in 1983 voor de wijkkermis van de wijk 'Wilgenhove', die 

ligt langs de Krekebeek. Een verrukkelijke taart met zanddeegbodem, meringue, frambozen 

en bedekt met een laagje marsepein.  

De enige echte heerlijke Kreketaart! 

 

Contact:  

Torhoutstraat 52 

8610 Kortemark 

051 56 66 16 / 0476 83 03 27 

E-mail: kurt.kimpe@telenet.be 

 
 

SloWWings Koffiemélanges 
 

Producent: SloWWings uit Ieper (nieuwe producent) 

 

Stephen Quintens startte met zijn mobiele zaak SloWWings (Outside) op 1 april 2016. Hij 

fietst graag en heeft een passie voor koffie. In de Westhoek rijdt hij als triporterende barista 

rond op zijn bakfiets naar evenementen, babyborrels, bedrijfsfeesten enz. Iedere zaterdag 

staat hij trouwens ook op de zaterdagmarkt in Ieper. Stephen volgde zijn opleiding tot 

barista bij Viva Sara en Grootmoeders koffie. Hilde volgde de opleiding barista bij Michael 

van de Moortel in Roeselare. Beiden zijn ze ook theesommelier, ze volgden samen les bij 

Ann Vansteenkiste. 

 

Contact:  

Boomgaardstraat 4 

8900 Ieper 

0475 83 23 09 

e-mail: slowwings8900@gmail.com 

www.slowwings.be 

 

 

Waltson Chips 

Producent: Agro Debeuckelaere uit Staden (nieuwe producent) 

 

De familie Debeuckelaere groeide op tussen de aardappelen. Telen, handelen, specialiseren 

in chipsaardappelen... Met die enorme bagage aan kennis over aardappelen begint Joost, 

anno 2020 met het produceren van ambachtelijke chips op de Keyaert in Staden onder de 

naam "WALTSON". Waltson komt van Walter Debeuckelaere and Son : zoon van Walter. De 

aardappelen voor de chips zijn - uiteraard - West-Vlaams. 

 

Chips waar je de aardappel in proeft. 

In 3 variaties: Naturel / Paprika / Black pepper & seasalt 

 

Contact:  

Kleine Veldstraat 65 

8840 Staden 

051 70 16 25 / 0496 32 34 99 

e-mail: carmen@waltson.be  

www.waltson.be 

 

 

mailto:kurt.kimpe@telenet.be
mailto:slowwings8900@gmail.com
http://www.slowwings.be/
http://www.waltson.be/
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REGIO BRUGSE OMMELAND 
 

3Q-bier 
 

Producent: Brouwerij B uit Blankenberge 

 

Brouwerij B staat voor Broers met een passie, Bier met respect voor kwaliteit en 

Blankenberge, een stad met een uniek karakter. Pieter en Jan brouwden hun eerste biertje, 

de Real Love om als aperitief te schenken op het huwelijk van Pieter: "Bier met liefde 

gemaakt voor de liefde, met liefde voor de streek." De broers droomden en maakten werk 

van hun eigen brouwerij in Blankenberge. De koppige afstammelingen van vissers hebben 

nog grootse plannen. 

 

'Drink u bier' doet je stilstaan bij de 3 vragen naar geluk van dr. Luc Isebaert. Het is een 

sterk blond bier 9° alc. En heeft moutig karakter met hoppige toetsen. Een bier om te 

degusteren en bij te genieten. 

 

Contact:  

Gildestraat 1 

8370 Blankenberge 

0492 31 47 44 

www.brouwerijb.com 

 

 

Noothammetje, Zeehammetje, Zeepaté en Zeekieken 

Producent: Streekproducten Deschildre uit Oostende 

 

Belevingswinkel rond streekproducten, op een unieke locatie. Naast streekproducten van 

over heel Vlaanderen, vind je er in de toonbank lokale vleesspecialiteiten. Streekproducten 

Deschildre breidt haar innovatief gamma vleesproducten met zeewier verder uit. Naast de 

zeesaucisse en de boudin de mer vind je er voortaan ook zeepaté, zeehammetje en 

zeekieken.  

 

• Noothammetje 

Dit is de kleinere versie van de heerlijke boerenham. Fantastische smaak in een handig 

formaat. 

• Zeehammetje 

Maximaal veel smaak in de mini versie van de boerenham. Het hammetje is gehuld in 

een heerlijk korstje van smout en gedroogd zeewier. 

• Zeepaté 

Paté met zeewier, een unieke smaak. Door het zout in het zeewier bevat de paté minder 

toegevoegd zout. 

• Zeekieken 

Kippewit met een verlaagd concentratie aan zout. Het zeekieken dankt zijn heerlijke 

smaakt aan het zeewier. 

 

Contact:  

Maritiem plein 2 

8400 Oostende 

059 70 25 20 – 0486 06 68 16 

e-mail: info@deschildre-streekproducten.be 

www.deschildre-streekproducten.be 

 

http://www.brouwerijb.com/
http://www.chocolatierdumon.be/
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REGIO LEIESTREEK 

 
Léonie 
 

Producent: Castalia Craft Beers uit Menen (nieuwe producent) 

 

Met een passie voor geschiedenis, Griekenland en natuurlijk artisanaal brouwen ziet Castalia 

Craft Beers eind 2016 het levenslicht. Zoals bij velen het verhaal loopt, is dit ook bij 

Castalia Craft Beers niet anders: van hobbybrouwen tot (voorlopig) bierfirma. Bram 

Vandewalle zoekt en vindt zijn inspiratie bij de muzes van de klassieke oudheid. Elk bier 

heeft een eigen smaakpallet en kunstig etiket. Maar ook de lokale geschiedenis brengt hem 

inspiratie en leverde Castalia een erkenning op voor Léonie als Zonnebeeks streekbier. 

Castalia Craft Beers brouwt bij Brouwerij Eutropius en Brouwerij De Feniks. 

 

Léonie Keingiaert de Gheluvelt werd in 1921 verkozen tot de eerste vrouwelijke 

burgemeester van ons land. Het bier Léonie weerspiegelt haar pittige karakter, terug te 

vinden in de pepers. Ze was ook zeer maatschappelijk geëngageerd wat terugkomt in een 

zachte, fruitige smaak. 

 

Contact:  

De Renne 2  

8980 Zonnebeke 

0472 77 82 06 

E-mail: bram@castaliacraftbeers.be 

Website: www.castaliacraftbeers.be 

 

 

mailto:bram@castaliacraftbeers.be
http://www.castaliacraftbeers.be/
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NIEUWE ERKENNINGEN: HOEVEPRODUCENTEN 
 

 

 

REGIO LEIESTREEK 
 

Fruithoeve Sint-Pieter (Ledegem) 
 

In 1992 zijn Luc en Lieve zijn gestart met de Fruithoeve. Al meer dan 25 jaar verkopen we 

onze zelf geteelde appels en peren. Ondertussen hebben we dit aangevuld met een breed 

assortiment groenten, fruit en streekproducten. Deze halen we zoveel als mogelijk bij lokale 

telers en ondernemers.  

We verkopen ook allerlei zelf versneden groentjes, pastasalades en pizza’s.  

Iedereen is steeds welkom op ons familiebedrijf waar de kinderen enthousiast meehelpen. 

Onze zoon stapt vanaf 2021 mee in het bedrijf.  

 

Contact:  

Moorsleedsestraat 37 

8880 Ledegem 

Volg Fruithoeve Sint-Pieter op Facebook.  

 

 

Hoeve Mahieu (Wervik) 

Op onze familieboerderij worden aardbeien, kersen, witloof en aardappelen geteeld op een 

duurzame manier. Afhankelijk van het seizoen worden deze in onze hoevewinkel 

aangeboden. De liefde voor het vak steunt op aandacht en respect voor zowel het product, 

de klant als de boer. Op deze manier streven we naar het leveren van kwaliteit en gaan we 

terug naar de basis: het kweken van lekkere, lokale, en eerlijke producten. 

Contact:  

Calvariestraat 20 

8940 Wervik 

Volg Hoeve Mahieu op Facebook.  

https://www.facebook.com/Fruithoeve-St-Pieter-182741042129661
https://www.hoevemahieu.be/producten/aardbeien
https://www.hoevemahieu.be/producten/kersen
https://www.hoevemahieu.be/producten/witloof
https://www.hoevemahieu.be/producten/aardappelen
https://www.hoevemahieu.be/producten
https://www.facebook.com/HoeveMahieu
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CSA Ten Hoogen Elslande (Geluwe) 
 

Ten Hoogen Elslande wordt al sinds 1707 uitgebaat door de familie Ghesquiere. Het was 

jarenlang een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. In 2015 zetten Raoul en An de 

stap en schakelden over naar de biologische teelt. Nu is Ten Hoogen Elslande een CSA-

boerderij met zowel zelfoogst als pakketten. Er worden tal van biologische groenten, fruit en 

kleinfruit, aardappelen, kruiden en eetbare bloemen geteeld. Alle producten die te koop 

worden aangeboden zijn zelf gekweekt met passie. En dat merk je.  

Wie zelf komt plukken kan genieten van de rust op het veld en ondertussen een mandje vol 

smaak en vitamines vullen. Wij zetten met plezier pakketten klaar voor wie op zoek is naar 

verse, lekkere en smaakvolle groenten, maar niet zelf kan oogsten.  

Kom langs en eet je gezond met groenten vers uit de grond. 

 

Contact:  

Zuidstraat 43 

8940 Geluwe 

Volg CSA Ten Hoogen Elslande op Facebook.  

 

 

Ingelzwam (Ingelmunster) 
 

Zwammen met passie gekweekt in ’t West-Vlaamse hart. Sinds 1988 kweken Johan en 

Annick chamignons op hun bedrijf in Ingelmunster. Vanuit hun passie verbreedden ze 

gaandeweg hun gamma. Momenteel specialiseren ze zich vooral in de teelt van biologische 

oesterzwammen. 

Je kan Annick vooral vinden op de boerenmarkten van Tielt, Aalter en Landegem. Daar biedt 

ze een ruim assortiment aan zwammen aan. Gaande van klassieke Parijse chamignons en 

kastanjechampignons over oesterzwammen tot shiitakes en bospaddestoelen. 

 

Contact:  

Ingelzwam – Champignonkwekerij Tack  

Dossestraat 8 

8770 Ingelmunster 

 

 

’t Kweekhof (Heule) 
 

Fan van de smaak van verse hoevemelk? Dan ben je op de hoeve van Fabian aan het goede 

adres. Sinds 2018 kan je via de melkautomaat je eigen fles vullen. 

Tijdens de zomermaanden wordt een tweede automaat gevuld met lokale aardbeien en 

frambozen en er is een broodautomaat die steeds gevuld is met vers brood. 

 

Contact:  

Mellestraat 309 

8501 Heule 

Volg ’t Kweekhof op Facebook.  

 

 

REGIO BRUGSE OMMELAND 
 

’t Oostgoed (Ardooie) 

 
’t Oostgoed staat voor lekkere, gezonde en biologische groenten, vers van ’t veld in 

Ardooie! Je kan bij boer Thijs en Stefanie terecht voor een heel ruim aanbod aan verse 

https://www.facebook.com/TenHoogenElslande
https://www.facebook.com/TKweekhof
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groenten op het ritme van de seizoenen. 

Iedereen is welkom op om groenten en aardbeien te komen oogsten. Geen tijd om zelf te 

oogsten? Dan kan je een gevarieerd groentepakket samenstellen via onze website. Wij 

zorgen dan dat je dit gevuld kan afhalen. 

 
Contact:  

Oosthoekstraat 11 

8850 Ardooie 

Volg ‘t Oostgoed op Facebook.  

 

 

De Lentescheure (Klemskerke) 
 

Op boerderij ‘De Lentescheure’ telen Gabriel en Angeliqe Zwaenepoel met veel passie en 

liefde verschillende aardappelrassen. Smaak en kwaliteit primeren bij de rassenkeuze. 

Naast hun aardappelen vind je er ook een uitgebreid assortiment groenten en fruit en een 

selectie hoeve- en streekproducten zoals zuivelproducten, kazen van zuivelboerderij 

Baliehof en wijn van Wijngoed Monteberg. 

 

Contact:  

Familie Gabriel en Angelique Zwaenepoel-Sanders 

Duiveketestraat 2 

8420 De Haan (Klemskerke) 

Volg De Lentescheure op Facebook 

 

 

’t Ambrozijn Bioboerderij (Waardamme) 

’t Ambrozijn is een kleinschalige bioboerderij in Oostkamp. Christel kweekt er een grote 

diversiteit aan biologische groenten en fruit op 3 hectare zoals venkel tomaat, rucola, 

aardbei, blauwe bes, … Deze verscheidenheid garandeert de gezondheid van de bodem én 

die van de boer. De gewassen gaan recht naar de consument via groente- en fruitpakketten  

die je wekelijks of tweewekelijks op vrijdag kan ophalen op een van de afhaalpunten. Vanaf 

mei starten ze ook met thuisverkoop op zaterdag en kan je er zelf je aardbeien en blauwe 

bessen plukken in het seizoen. 

 

Contact:  

Christel De Schepper 

Stokhovesraat 32 

8020 Waardamme (Oostkamp) 

www.tambrozijn.be 

Volg ’t Ambrozijn op Facebook 

 

 

Cool & Co (Lichtervelde) 
 

In de West-Vlaamse gemeente Lichtervelde vind je de hoevewinkel Cool & co. Het hele jaar 

door vind je er prei van eigen teelt. Tijdens het seizoen ook zelfgekweekte kropsla, 

knolselder en aardappelen. Daarnaast vullen ze hun assortiment aan met groenten en fruit 

waarbij ze zoveel mogelijk de keuze maken voor lokaal geteelde producten. Ook confituren, 

zuivel, honing, mosterd, granola,… behoort tot hun gamma. Keuze te over. 

 

Contact:  

Evelien Maertens 

Leysafortstraat 34 

8810 Lichtervelde 

Volg Cool & Co op Facebook 

https://www.facebook.com/oostgoed
https://www.facebook.com/De-Lentescheure-736680009831328
https://www.facebook.com/De-Lentescheure-736680009831328
http://www.tambrozijn.be/
https://www.facebook.com/TAmbrozijn
https://www.facebook.com/TAmbrozijn
https://www.facebook.com/CoolEnCoLichtervelde
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Groenten en fruit Van Houcke 

(Lichtervelde) 

 
Aadbeien en frambozen hebben voor Pieter en Veroniek Van Houcke-Vanrobays geen 

geheimen meer. Vanaf maart kan je in hun hoevewinkel terecht voor aardbeien. De 

frambozen volgen iets later op het seizoen. Sinds 2020 kan je ook proeven van hun 

zelfgeteelde blauwe bessen. Wie langs gaat om kleinfruit te kopen kan er ook onmiddellijk 

heel wat ander fruit en groenten aankopen. Lekker gemakkelijk. Wie zichzelf eens extra wil 

verwennen kan ook nog enkele streekproducten meenemen zoals advocaat, ambachtelijke 

confituren of heerlijke hoeve-ijs van De Bossneppe. 

 

Contact:  

Pieter en Veroniek Van Houcke-Vanrobaeys 

Kattestraat 9 

8810 Lichtervelde 

e-mail: van.houcke.pieter@telenet.be 

Volg Groenten en fruit Van Houcke via Facebook.  

 

mailto:van.houcke.pieter@telenet.be
https://www.facebook.com/aardbeienvanhoucke
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NIEUWE ERKENNINGEN: STREEKHOEKJES 
 

 

        
 
Diksmuids Boterhuis 
 

Het Diksmuids Boterhuis, de oudste kaaswinkel van Brugge, werd opgericht in 1933 door 

dhr. Alfons Willems. Zijn huwelijk met Louise Bolle bracht tien kinderen voort. Als vierde 

van de tien werd dochter Lut vanaf haar 18de ingeschakeld om te helpen met haar vader in 

de "Beurrerie de Dixmude". Aanvankelijk werd er enkel boter verkocht (400 tot 800 kg per 

week) en slechts 4 soorten kaas. In 1979 nam Lut de winkel over van haar vader en groeide 

het Diksmuids Boterhuis uit tot een gerenommeerde specialiteitenzaak met een assortiment 

van meer dan 200 kaassoorten. Wat de fijne vleeswaren betreft ruimde de traditionele 

Jambon d’Ardenne door de jaren heen plaats voor tal van hammen uit diverse landen. In 

april 2011 werd de winkel overgenomen door dhr. en mevr. Rodenbach-Verhelle. Lut nam 

afscheid van haar winkel en de traditie werd verder gezet door Isabel Verhelle, 

gediplomeerd kaasmeester. 

 

Contact:  

Geldmunstraat 23 

8000 Brugge 

050 33 32 43 

e-mail: info@diksmuidsboterhuis.be 

www.diksmuidsboterhuis.be 

 

 

Streekproducten Tamsin  
 

Patrick Tamsin bracht in het begin voornamelijk de wijnen van Monteberg rond in eigen 

streek. Dit mondde uit in een samenwerking met nog vele andere lokale 100% West-Vlaams 

producenten. Tegenwoordig bezorgt Patrick een breed gamma aan streekproducten na 

bestelling: van wijnen tot bieren, koekjes, paté en hoevevlees. 

 

Contact:  

Noordhoekstraat 2 

8950 Nieuwkerke - Heuvelland 

0475 59 91 57 

e-mail: tamsinpatrick@gmail.com 

mailto:info@diksmuidsboterhuis.be
http://www.diksmuidsboterhuis.be/
mailto:tamsinpatrick@gmail.com
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Koffie, thee en meer 
 

‘Koffie, thee en meer’ is een winkel van Dumolyn koffie, een bedrijf dat al drie generaties 

lang heerlijke koffie brandt. 

In ‘koffie, thee en meer’ vind je echter veel meer dan Dumolyn koffie alleen.  

Bezoekers kunnen er zich te goed doen aan heerlijke, losse thee, allerhande  

(non-)alcoholische dranken, olijfolie, azijn, zoet, zout en hartig lekkers.  

 

Contact:  

Hoogstraat 12 

8810 Lichtervelde 

0493 09 34 32 

info@koffie-thee-en-meer.be 

www.koffie-thee-en-meer.be 

 

 

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 
 

Het oude Tolhuis aan het Jan van Eyckplein in Brugge is een prachtig, eeuwenoud, 

historisch gebouw. In het Tolhuis is het provinciaal informatiecentrum gelegen. Je kunt er 

terecht voor allerlei toeristische informatie over West-Vlaanderen. 

Een breed gamma aan 100% West-Vlaams producten prijkt er in de kasten. 

Vul je mand en geniet thuis lekker na! 

 

Contact:  

Jan Van Eyckplein 2 

8000 Brugge 

0478 62 94 60 

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum 
 

mailto:info@koffie-thee-en-meer.be
http://www.koffie-thee-en-meer.be/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.west-vlaanderen.be%2Finformatiecentrum&data=04%7C01%7Cheleen.loones%40unizowvl.be%7C1f78285f52c44aa4721608d8cd0905a1%7C1a64517af6a8439c96a194f672034852%7C0%7C0%7C637484785921505813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eF%2Ftba6Lc6wN3L2r7%2BVG9LGG3pDOZvx4wLNHfNuj6XM%3D&reserved=0
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STREEKPRODUCTEN 
 
 Vlees Koffie Gebak Streekbiertjes Chips 

Westhoek   Rode Berg 
Kaastaart 
Kreketaart 

 Waltson 

Brugse 
Ommeland 

Noothammetje 
Zeehammetje  
Zeepaté  
Zeekieken 

SloWWings 
Koffiemélanges 

 3Q-bier 
Léonie 

 

 

HOEVEPRODUCENTEN 
 

 Zuivel Groenten en fruit 

Leiestreek ‘t Kweekhof Ingelzwam  
CSA Ten Hoogen Elslande  
Hoeve Mahieu  
Fruithoeve Sint-Pieter 

Brugse Ommeland  ’t Oostgoed  
Cool & Co  
Groenten & Fruit Van Houcke  
’t Ambrozijn  
De Lentescheure 

 

STREEKHOEKJES 
 
 Regio 

Brugse Ommeland Diksmuids Boterhuis  
Koffie, thee en meer  
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 

Westhoek Regionale producten Tamsin 

 

 

[ www.100procentwestvlaams.be ] 

 

 

                  

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 

 

http://www.100procentwestvlaams.be/

