
 
 

Antwerpse landbouwers organiseren eerste smaakbeurs voor horeca 
Kom kennismaken en bekijk samen met ons wat we voor u kunnen 
betekenen.  
 

Een lokaal aanbod groenten, fruit, zuivel, vlees en nog veel meer dat speciaal afgestemd is 
op de behoeften van de Antwerpse horeca? Daar willen de boeren van A-ploeg en PAKT 
zich voor inzetten. 
 
Nadat de vorige editie omwille van corona werd afgelast, willen we u, horecaondernemer, 
verwerker of cateraar, dit voorjaar opnieuw uitnodigen voor de allereerste Antwerpse 
Smaakbeurs! Tijdens deze belevingsbeurs kunt u kennismaken met lokale, Antwerpse boeren én 
hun producten. De smaakbeurs wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Europa, 
Vlaanderen en de Provincie Antwerpen. 
 
Met de smaakbeurs hopen we een eerste stap te zetten richting een zo volledig mogelijk aanbod 
dat aansluit bij uw wensen en noden. Samen willen we de korte keten toegankelijker maken en 
eventuele drempels om te werken met lokale, vers geteelde en seizoensgebonden producten voor 
u verlagen.  

“Ik geef graag een euro meer voor goede kwaliteit”, zegt Peter Schrauwen van ’t Raedhuys in Sint-
Lenaarts over het ijs van Mieke Aertsen van Het Boerenijsje. “Dit ijs is top, het komt bijna 
rechtstreeks van de koe. Onze klanten stoefen erover. Dan weet je dat je goed zit, hé.” (Johan Van 
Baelen, GvA.be, 28/11/2021) 

Naast het Boerenijsje vind je onder andere de groenten van Oogstappel, het varkensvlees van 
Duroc de Kempen en de paddenstoelen van Holy Shroom op de Smaakbeurs. Hier vind je de 
volledige deelnemerslijst.  
 
Smaakt naar meer? Dan heel graag tot daar en dan! 
 
PRAKTISCH 
Datum: Maandag 21 maart 16:00- 19:00  
Locatie: Lokaalmarkt Deurne, Herentalsebaan 193, 2100 Deurne 
Inkom is gratis, inschrijven via deze link 

http://www.a-ploeg.be/antwerpse-boeren-organiseren-smaakbeurs-voor-horeca/
https://docs.google.com/forms/d/1nLuobtX7YcGctgYWkqlTKuyvxh7k8nrtZT0WI4Kky-A/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2lOytg4ly5aAXcnwWYv7BqRehyXXxfYY2dmauinGyUG0SxuiC3Wewz0fg


 
A-ploeg boeren: https://a-ploeg.be/onze-boeren/ 
PAKT boeren: https://www.pakt-antwerpen.be/ik-wil-pakt-groenten-kopen 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
 
Over A-ploeg 
De smaakbeurs wordt georganiseerd in het kader van het project ‘De A-ploeg’. A-Ploeg is het 
match-making programma tussen boeren en ondernemers rond en in de stad Antwerpen dat 
wordt gefinancierd met geld van Europa, Vlaanderen en de Provincie Antwerpen. Zij maken het 
mogelijk dat we netwerkmomenten organiseren, projecten initiëren en een levendige discussie in 
een privégroep op Facebook voeden. Lees er alles over op www.a-ploeg.be. 
 
Vragen / opmerkingen / beelden 
U kunt hiervoor terecht bij organisator Laura van Selm: laura.vanselm@rurant.be. 
 
Losse URL’s 
Deelnemerslijst: www.a-ploeg.be/antwerpse-boeren-organiseren-smaakbeurs-voor-horeca/    
Inschrijven: bit.ly/inschrijven_smaakbeurs  
 
Met enorme dank aan:  
 

 
 

 
Hartelijke groeten, 
  
Laura van Selm   
Projectcoördinator RURANT 
  
RURANT vzw 
Hooibeeksedijk 1 - 2440 Geel 
T 014 25 97 53 - M 0485 78 27 25 
Laura.vanselm@rurant.be 
  
www.rurant.be 
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