Actie De Landgenoten – tot en met 31 juli 2020 - Lijst deelnemende bloementelers en floristen
Vermeld bij contact met de teler of florist dat je een waardebon van De Landgenoten hebt.
bedrijfsnaam

naam bloementeler

e-mailadres teler

postc

plaats

provincie

Afspraken
Loof en Bezen

leverwijze van de bloemen
Facebook of website

Kaat Segers

boeren@loofenbezen.be

2160 Wommelgem

Antw.

door de klant zelf te plukken

Je mag zelf komen plukken op woensdagen 15, 22 en 29 juli en 5, 12 augustus. Of op zaterdag 18 juli. Of op vrijdagen 24
en 31 juli en 7 en 14 augustus, telkens tussen 9u30 en 12u of evt. op afspraak. Je vindt ons in de Fortbaan in 2160
Wommelgem, ten noorden van huisnr 116.
www.facebook.com/Loofenbezen
Bes & Bloem

Reina Wauters

wautersreina@gmail.com

9160

Lokeren

O-Vl

door de klant zelf te plukken

Je mag zelf komen plukken op dinsdag tussen half 2 en half 6 en op zaterdag van half 10 tot half 6 op dit adres: Gentdam
29, 9160 Lokeren.
www.facebook.com/besenbloem

Fleur-Couleur

Lies Couckuyt

lies.couckuyt@gmail.com

9850

Landegem

O-Vl

als boeket op te halen/ door de klant
zelf te plukken

In juli mag je zelf een boeket komen plukken op 22, 24, 29 en 31 juli, telkens tussen 10 en 17u30. In augustus kan je een
boeket ophalen op woensdag en vrijdag tussen 13 en 18u. Voor een boeket, graag één dag op voorhand melden via email aan lies.couckuyt@gmail.com. Dan zorgen we dat je boeket klaar staat. Welkom in de Hekstraat (in het midden van www.facebook.com/Fleur-Couleurhet kleine straatje) in 9850 Landegem. Je herkent ons aan de 2 oranje werfkeetjes en het bloemenveld uiteraard :)
1582557058736753
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Rijk Bos Bloemen

Marieke De Vos

marieke@rijkbosbloemen.be

9620

Elene

O-Vl

als boeket op te halen/ door de klant
zelf te plukken

Je mag zelf komen plukken op een zelf gekozen moment van half juli tot half augustus, op dit adres: Rijkbos 46, 9620
Elene. Wil je liever een klaargemaakt boeket? Ook dat kan! Graag eerst via e-mail een afspraak maken, via
marieke@rijkbosbloemen.be, zowel voor het plukken als voor het boeket.

www.facebook.com/RijkBosBloemen

Het wijveld in bloei

door de klant zelf te plukken

Christel Palinckx

info@hetwijveldinbloei.be

9070

Destelbergen

O-Vl

Je kan zelf op een dag naar keuze je bloemen komen plukken op het Wijveld In Bloei in de Kwadenplasstraat op de hoek
met de Zevensterrede in Destelbergen. Graag een e-mail enkele dagen op voorhand op info@hetwijveldinbloei.be.
Opgelet: het aantal boeketten dat dit afhaalpunt kan leveren is beperkt. Bij schaarste kan je met je waardebon terecht
op een ander afhaalpunt uit deze lijst.

www.hetwijveldinbloei.be

Blommm

als boeket op te halen

Paulien Verhaest

info@blommm.be

9000

Gent

O-Vl

Je kan je boeket in onze winkel afhalen van dinsdag tot zaterdag tussen 11u en 18u. Je vindt ons in de Waaistraat 4 in
Gent. Wil je je boeket afhalen in een van onze afhaalpunten in Gent, Mariakerke, Sint-Amandsberg of Gentbrugge? Dat
kan, dan graag een dag op voorhand een e-mail naar info@blommm.be.

www.blommm.be

Flowers by Ollie

als boeket op te halen

Julie en Sofie Rosseel

hallo@flowersbyollie.be

9160

Lokeren

O-Vl

Je kan je boeket komen afhalen in onze winkel in de Tweebruggenstraat 25, te 9160 Lokeren, elke zaterdagvoormiddag.
Graag vooraf via e-mail bestellen via hallo@flowersbyollie.be onder vermelding van 'waardebon De Landgenoten'.

www.flowersbyollie.be
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Goedinge
An Raes
veldboeket@goedinge.be
9051 Afsnee
O-Vl
Je mag zelf komen plukken op een zelf gekozen moment van juli tot en met september. Onze bloemenpluktuin
'Veldboeket' ligt aan de rand van Gent en maakt deel uit van bioboerderij Goedinge. Je kan ons vinden in de
Goedingenstraat 8 in Afsnee. Wil je liever een klaargemaakt boeket? Ook dat kan! Het boeket kan dan opgehaald
worden in onze schuur. Graag eerst via e-mail een afspraak maken, via veldboeket@goedinge.be, zowel voor het
plukken als voor het boeket.

't Plukgeluk

Helen & Chris

Tplukgeluk@gmail.com

Heverlee of
3001 Bierbeek

Vl-B

Welkom om je boeket af te halen aan boshuis De Warande in Bierbeek (via Rue de Bierbeek Hamme-Mille), of op ons
veld in Heverlee, Abdijstraat 114. Maak wel eerst een afspraak via e-mail of bel ons: tplukgeluk@gmail.com, 0497/14 31
49 voor Helen of 0479/67 94 01 voor Chris.
Sint-MartensDe kleur van hier en
Bodegem
nu
Katarine Bouckaert
katarine.bouckaert@gmail.com 1700 (Dilbeek)
Vl-B
Je mag zelf komen plukken of je bloemen als boeket komen ophalen. Welkom in de Oosthoekstraat (links van nr 13),
1700 Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) tussen 13u en 18u30 op volgende vrijdagen: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 21/8, 28/8,
4/9. Verkies je een klaargemaakt boeket, geef dan zeker 24u op voorhand een seintje via e-mail
(katarine.bouckaert@gmail.com). Je boeket zal klaar staan!
Sint-KatherinaLombeek of
Duizendblad
Yo De Beule
yo@duizendblad.be
1740 Ternat
Vl-B

als boeket op te halen/ door de klant
zelf te plukken
www.goedinge.be
https://www.facebook.com/csaveldboeket

als boeket op te halen

www.facebook.com/tplukgeluk
www.tplukgeluk.be
als boeket op te halen/ door de klant
zelf te plukken

www.facebook.com/dekleurvanhierennu

als boeket op te halen

Na afspraak mag je je boeket ophalen op het veld, ter hoogte van Monnikstraat 4, 1740 Ternat of op vrijdag (16-18u) en
zaterdag (10-12u) in ons tijdelijk afhaalpunt, Ternatstraat 11, 1742 Sint-Katherina-Lombeek. Voor een afspraak, mail
naar yo@duizendblad.be.
www.facebook.com/Duizendblad
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Bloom

Ruth

ruth@biobloom.be

8480

Ichtegem

W-Vl

Hier kan je een boeket afhalen op een dag en moment naar keuze. Maak wel eerst een afspraak via ruth@biobloom.be
of 0485 00 55 56. Je vindt Bloom in de Oostendesteenweg 127 te 8480 Ichtegem

als boeket op te halen

www.biobloom.be
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