
 
 
 
 

Beste ouders, grootouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden 
 
Laat me eerst even mezelf voorstellen. Ik ben Gijs, en samen met Jules, run ik Kempengoud, een biologisch 
groenten- en fruitbedrijfje, gelegen te Spurrieveld, te midden de velden tussen Nieuwmoer en Wildert. 
Kempengoud staat voor duurzaamheid. Op ons 2 hectare grote veld telen we zowat alle variëteiten van 
groenten die in ons klimaat geteeld kunnen worden. Onze verkoop gebeurt op het veld, in een primitief 
veldwinkeltje. Daarnaast stellen we wekelijks groenten- en/of fruitpakketten samen, die we verdelen via een 
aantal verdeelpunten in Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Brasschaat,… 
 

Begin januari 2020 lanceren we enkele nieuwe verdeelpunten, waaronder ook eentje op jullie 
Lagere School College Essen. Eerste levering is voorzien op donderdag 9 januari 2020 !! 
 
Basisprincipes: 
- Alle producten zijn biologisch. 
- We trachten de pakketten zoveel als mogelijk te vullen met heerlijke producten van ons eigen veld. We vullen aan 

met producten van collega-bioboeren uit de buurt. De rest kopen we aan op de biologische vroegmarkt. 
- We werken seizoensgebonden. 
- Versheid is voor ons zeer belangrijk. Waar mogelijk wordt geoogst op donderdagochtend, de dag dat de pakketten 

worden samengesteld. 
- De pakketten worden steeds voorzien van een aantal heerlijke receptjes, van de hand van PIP – Elke Van Daele. 

 
Kostprijs: 
- Basispakket groenten, kostprijs 15 euro. Bevat een 8-tal verschillende soorten groenten, goed voor een 4-tal 

maaltijden. 
- Basispakket fruit, kostprijs 10 euro. 
- Groenten en fruit zijn uiteraard ook in één pakket te verkrijgen. 
- Zowel groenten- als fruitpakketten zijn naar hartenlust uit te breiden, in schijven van 5 euro. 
- Veel voorkomende varianten : 15 groenten + 10 fruit, 20 groenten + 10 fruit,… 

 
Betalen: 
- Op rekeningnummer BE15 1030 5602 3430 op naam van Gijs Van den Bleeken met vermelding “College Essen + 

datum” 
- Bij voorkeur wekelijks betalen samen met het doorgeven van de bestelling. 

 
Ophalen: 
- Elke donderdag rond 15u45 op de speelplaats van de lagere school. 
- Breng bij voorkeur een eigen zak/tas/bak mee om groenten en fruit in over te laden. De pakketten worden door ons 

klaargezet in blauwe groentebakken, die enkel meegenomen mogen worden na betaling van een waarborg van € 5. 

 
Administratie: 
- Om u te kunnen toevoegen aan de Whatsapp-groep, graag even uw telefoonnummer doorgeven via 

info@kempengoud.be 
- Indien u graag wekelijks de receptjes ontvangt, graag ook even uw e-mailadres doorspelen via info@kempengoud.be 

 
Contact: 
- info@kempengoud.be 
- boer Gijs 0486 78 82 92 
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