
 
 
 

Infofiche voedselteam Maldegem-Adegem 

Hoe werkt een voedselteam? 

Lokale boeren en producenten leveren rechtstreeks aan een groep consumenten verenigd in 
een “voedselteam”.  Als lid kan je elke week verse producten bestellen, rechtstreeks van de 
producent. Deze producenten hebben niet allemaal een biolabel, maar het zijn wel steeds 
kleinschalige bedrijven met zorg voor milieu, mens en dier.  
 
Ons team heet voedselteam Maldegem-Adegem. De leden van een team nemen gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid op van bestellingen, betalingen, het depot openhouden en 
voedselteam-gerelateerde activiteiten, en dit op vrijwillige basis.  
 
Alle info vind je op www.voedselteams.be, de website van de overkoepelende vzw 
Voedselteams. 

Webwinkel 

Bij aansluiting krijg je een gebruikersnaam en paswoord (ovademXX). Hiermee kan je 
wekelijks je bestellingen invoeren in de webwinkel van Voedselteams. Deze kan je trouwens 
zonder aangesloten te zijn uittesten met de gebruikersnaam en wachtwoord ovademdemo. 

Daarvoor ga je naar www.voedselteams.be en je logt in op de Webwinkel 

 
Je bestelt ten laatste op donderdagavond voor de levering op vrijdag van de week nadien. Je 
hoeft niet wekelijks te bestellen, en ook niet bij alle producenten. Deze rekenen echter wel op 
de bestellingen van voedselteams: als je aansluit, engageer je je om regelmatig iets te 
bestellen. 
 
 

Producenten 

 
De leveringen zijn wekelijks voor:  

 Aardendwerk, Oostwinkel (bio kruidenpoeders en infusies) 

 Berloumi, Berlare (grillkaas) 

 Clincke, Zomergem (ambachtelijke kazen) 

 Bakkerij Copain, Gent (ambachtelijk brood) 

 De Schapenmelkerij, Brakel (ambachtelijke schapenzuivel) 

 De Vierklaver, Lokeren (gevogelte, natuurvlees en charcuterie) 

 De Zwaluw, Lovendegem (biozuivel en ijs)  

 EEtIES, Belzele (bio eieren en gemengd sap) 

 Keymeulen, Hofstade (harde kazen) 

 Netelvuur, Oostwinkel (bio essentiële oliën) 

 Pachagreens, , Maldegem (kiemgroenten) 

 Pommes Charelle, Maldegem (appellikeuren) 

 ’t Ambrozijn, Oostkamp (bio groenten- en fruitpakketten, bloem) 

 ’t Eikenhof, Lokeren (ambachtelijke geitenzuivel) 
 
Om de twee weken: 

 Artemeersmolen, Poeke (meelwaren) 

 Pastati, Gent (verse pasta en bereidingen) 

 Pintafish, Nieuwpoort (diepvriesvis) 

 De Goede Zaak, Gent (seitan) 

 De Vrolijke Bloem, Nevele (bio-aardappelen) 

 Livinushof, St.-Margriete (bio aardappelen, pompoenen, wortelen, uien – in de 
zomer geen leveringen) 
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 Van Eykeren, Watervliet (bio appelen, peren en appelsap – in de zomer enkel 
appelsap) 

 
Om de vier weken: 

 De Geetkotmolenhoeve, Lochristi  (lamsvlees) 

 Eyerbos, Merelbeke (honing) 

 Humus, Zulte (bio quinoa) 

 Klavertjeshof, Lovendegem (varkensvlees en bio rundvlees) 

 Pur Fruit, Oeselgem (bio confituren en siropen) 
 

 
 
Het groente- en het fruitpakket van ‘t Ambrozijn bestaat uit een assortiment dat je niet zelf kan 
kiezen. Iedere week krijg je een gevarieerde bak groenten en/of fruit tegen een vaste prijs, 
met vooral seizoensgebonden en streekeigen producten. Bij de andere producenten bepaal je 
zelf wat je wil bestellen 
 
Bestelling afhalen 
Je kan je bestelling afhalen vrijdag tussen 15u en 19 in het depot in Adegem, Adegem-Dorp 
23b. Lange oprit tussen 23a en 25. Er mag met de auto opgereden worden 

 
Er ligt een lijst met de bestellingen, deze teken je af bij je naam als je je bestelling ophaalt. 
Als je leeggoed terugbrengt, schrijf je het aantal op de leeggoedlijst.  

Betaling 

De financieel verantwoordelijke maakt elke maand de facturen op en verwittigt dan per mail 
wanneer de facturen klaar zijn in de webwinkel. Wij vragen om met een vaste opdracht een 
maandelijks bedrag over te maken op het rekeningnummer van voedselteam Maldegem-
Adegem. 

Kosten 

Bij aansluiting betaal je een waarborg van € 50, die je terugkrijgt als je eruit stapt.  
 
Per jaar betaal je € 12 voor de werkingskosten van voedselteam Maldegem-Adegem en € 15 
als jaarlijks lidgeld voor de overkoepelende vzw Voedselteams.  

Lid worden, vragen? 

Stuur een mailtje naar adegem@voedselteams.be of neem telefonisch contact op met Melisa, 
de welkomstverantwoordelijke op het nummer 0488/257 307 


