
 
 

 
Loon op Zand is GlobalGoals Gemeente 
met speciale aandacht voor duurzaamheid 
en eerlijke handel. 

Voeding en duurzaamheid  

Productie, transport en verwerking van  
voedsel zorgt voor veel CO2-uitstoot. Dat 
beperken kan de opwarming van de aarde 
terugdringen. Daar kunnen we wat aan doen. 

Koop lokaal of regionaal voedsel van 
het seizoen…. 

Meest ideaal is wellicht groenten en fruit  uit 
eigen tuin. Niet voor iedereen weggelegd 
natuurlijk. Toch kunnen we het kopen van 
veel producten dicht bij huis houden. In 
ieders omgeving is wel voedsel rechtstreeks 
van de lokale of regionale producenten te 
kopen. In onze omgeving bij voorbeeld bij de 
Duinboeren. 

 

Hieronder een aantal verkoopadressen uit 
directe omgeving.  

+ + + + + + + + + + 

Boerderijwinkel Theo Machielsen, Van 
Haestrechtstraat 9a, Kaatsheuvel. Open: ma 
t/m do 9.00 – 18.00 uur; vrijdag 9.00 – 19.00 
uur; zaterdag 9.00-18.00 uur. 
www.theomachielsengroentenenfruit.nl 
(groenten, fruit, zuivelproducten, perkplanten)  

Boerderijwinkel De Annahoeve, Zijstraat 
25, De Moer. Open: do-vrij 10.00 – 17.00 uur; 
za 10.00 – 16.00 uur. www.deannahoeve-
demoer.nl (Vlees van eigen bedrijf, zuivel, 
kaas en streekproducten van De Duinboeren) 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Meer informatie:  
www.wereldgemeenteloonopzand.nl 
of volg ons op Facebook of Twitter 
 

De Moerderij, Scharrelvarkensboerderij, 
Middelstraat 64, De Moer. Open: zaterdag 
van 9.00 tot 13.00 u. 
https://www.demoerderij.nl/  (varkensvlees, 
kip, struiche=quiche op basis van lokale 
ingrediënten) 

TerraVie, Loonse Molenstraat 35, Loon op 
Zand. Open: ma-zao 10.00-17.00u, 
www.terravie.nl (kersen, aardbeien, rode 
bessen, jam, honing, ijs, 
rundvleespakkettenen; overige 
streekproducten Duinboeren. Terras, 
Verkoopautomaat) 

Aspergeboerderij Van Iersel, Schoorstraat 
63, Udenhout. In de maanden april t/m juni 
dagelijks geopend van 09.00 tot 19.00 uur. 
www.aspergeboerderijvaniersel.nl (asperges, 
aspergesoep, aspergetaart, kaas, eieren, 
krielaardappelen, aardbeien) 

Biologische pluktuin, winkel en keuken De 
Sprankenhof, Schoorstraat 26, Udenhout. 
Geopend op wo-vrij van 11.00 tot 18.00 uur, 
za. 11.00-14.00 uur. In oogstseizoen (juni-
oktober) wo-zo van 11.00 tot 18.00 uur. 
www.sprankenhof.com (biologische fruit, 
groente, kaas, zuivel, vlees) 

Boerderijwinkel van Rijsewijk, 
Udenhoutseweg 17, Helvoirt. Open: 
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. 
www.boerderijwinkelvanrijsewijk.nl (eieren, 
vruchtensappen, streekproducten 
Duinboeren)  

Natuurlijk Tomaat (‘Henriëtte’), Klein 
Dongenseweg 81, Dongen. Open: ma-vrij 
9.00 – 18.00 uur; za 9.00 – 16.00 uur. 
www.natuurlijktomaat.nl (biologische 
groenten, ook kaas, vlees, zuivel, 
groentenautomaat). 

Boerderij Fruitkwekerij Lisboa, Hoofdstraat 
20, ’s Gravenmoer. Open: vrijdag van 10.00-
16.00 u, zaterdag 08.30-16.00 uur. (Appels, 
peren, kersen, bessen, bramen, pruimen, 
aardbeien en druiven. Augustus t/m 
december, rechtstreeks uit de boomgaard.)   

Biologisch melkveebedrijf Maasland, 
Nieuweweg 3, Dongevaart. eco-
maasland.nl/. Melktap met biologische rauwe 
melk. De melktapautomaat is dagelijks 
geopend van 8.00-20.00 uur.  
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