Agios Iiios
Agriculture of tomorrow
Alkemade

AMAL

Barbara-ID
Belgische Saffraan

Bleus
Boomgaard 'Den Trog'

Bosfenomeentjes
Buxusvervanger.be
Camelliakwekerij Van
Rysseghem
Clematis Fdn Willy
Böttcher

Dahlia vereniging 'De
jonge stek'

dimitri@cool-s.be

Kretenzische, natuurlijke producten rechtstreeks van
de lokale boer: olijfolie, balsamico, wijnen, kruiden,
tijmhoning, peper en zout,…

www.agriculture-of-tomorrow.eu Verkoop van ergonomisch tuingereedschap.
www.bulbes.net

Bloembollen en aanverwanten.

www.amal.be

Hand gevlochten terrasstoelen voor veranda of tuin,
pure arganolie voor huid- nagel-haarverzorging
gemaakt van de argannoot, geweven
tuin/terrastapijten van gerecycleerd plastic, rieten
manden.......Amal werkt kleinschalig met
ambachtelijke familiale bedrijfjes dit reeds sinds
2005.

www.barbara-id.be

Stekjes en plantjes uit eigen tuin en handgemaakte
wilgen vogelhuisjes en sfeerlampen op zonneenergie.

www.belgischesaffraan.be

Pure saffraan en saffraan producten

www.gebroedersbleus.be

De Loonse stroop

mathieugysen@hotmail.com

Oude fruitsoorten, bloemen en planten.

www.bosfenomeentjes.com

Beeldjes die je in de tuin kan zetten en workshop
tijdens Tuinkriebels aan de stand tegen een kleine
vergoeding. Verkoop zelfgekweekte vetplantjes.

www.buxusvervanger.be

Buxus vervangers

guyvanrysseghem@skynet.be

Camellia ; Rododendron ; Azalea Japonica tuinazalea, echinacea.

www.fdnbottcher.be

125 soorten clematis

https://www.facebook.com/Dahl
Dahlia knollen en stekken, uitleg over het kweken,
iavereniging-De-Jonge-Stekzaaien en verzorgen van Dahlia's.
233272783837348/
www.deheilzameheks.be

De Heilzame Heks
De Liefhebbers Van 't Zoet www.deliefhebbersvantzoet.be

Goudsbloemen en de producten ervan:
lippenbalsem, goudsbloembalsem.
infostand bijenteelt, kastje met levende bijen,
verkoop van honing en was, mede, kaarsen rollen,
planten

De Pokertuin

pokertuin@skynet.be

Schaduw minnende planten hosta's,- varens,
pioenen… en vaste planten.

De Rozenkring Exclusief

www.derozenkring.be

Advies over aankoop en verzorging van rozen,
verkoop van decoratie met rozen, rozenjenever en
rozenjam.

Délice & Délicieux

info.delicedelicieux@gmail.com Huisgemaakte delicatessen op basis van onbespoten
en natuurlijk bemeste groenten en fruit. Confituren,
chutneys, geleien, sauzen, lekker gebak,…

Den oude kastanje

Dorina Verdyck
Dupont Flora
Gebroeders Symons
Gemeente Ranst
Kringloopkrachtwerking

Gilbert Verswijver

Greet Langmans
Groene Lis
Het bijenhuis
Het Laaks hofke
Hortalis

Kaspoo
Keramiek atelier
Veronique Van Asch
Kruiden Volckaerts
La maison curiosa
Lavandula
Luc Truyen

Madelon Oostwoud

Mandenmakerij "De
ratelaar"
Martens Kaasmeester

www.denoudekastanje.be

www.plantenstek.be

Bijzondere en vergeten groenten, kruiden en klein
fruit.
Kamerplanten, plantenstaanders, plantenpotjes, ...
allemaal voor binnen.

www.vleesetendeplantschop.be Vleesetende planten.
Kennyenanneke@telenet.be
www.ranst.be

geraniums, 1-jarige perkplanten, terrasplanten,
kruiden,…
We tonen hoe je kan composteren, het gebruik van
een compostvat en compostbak. Ook andere
kringlooptechnieken worden toegelicht: het gebruik
van snoeihout, gras, houden van kippen, gebruik van
hakselaar en compostzeef,… Voor de kleinste zijn er
activiteiten zoals zoeken naar kriebeldiertjes in
compost,... Workshop insectenhotel maken.

www.gilbertver.wixsite.com/hob Pioenen, hemerocallis en iris.
byplanten
www.ankher.be

Natuurkunst

www.groenelis.be

Ambachtelijke kwekerij van vaste planten. Breed
aanbod van eigen vermeerderde planten.

www.bijenhuis.be

honing producten en streekbieren

www.hetlaakshofke.be

Eetbare (sier)platen, groenten, tuinplannen en
zaden. Gedroogde kruiden, thee's en specerijen.

hortalis@yahoo.com

Seizoen vaste- en bloeiende planten.

inez.ponnet@telenet.be

eigen kweek : rotsplanten : sempervivum,
delosperma, saxifraga, en enkele grassen in kleine
potjes.

www.veroniquevanasch.be

Keramiek

www.volckaerts.net

Kruiden-, aardbei-, vergeten groenteplanten.

miethellinx@gmail.com

Retro tuinartikelen voor tuin en huis.

www.lavandulashop.be

rozen- en lavendelproducten, kruidenthees

miethellinx@gmail.com

Vaste planten, vetplanten, sierheesters,
confituur, gelei.

www.schellinkwoud.nl

Auteur van twee boeken over eetbare vaste planten
en het ontwerpen van 'eetbaar groen': 'Een kleine
eetbare tuin met vaste planten' en 'Voedselbos'

www.deratelaar.be

Mandenmakerij: gebruiksvriendelijke manden, demo
manden maken. 100% ecologisch met wilg van eigen
kweek!

kaasmeester.com

Artisanale boerderijkazen en ambachtelijke kazen.

MV&CO

www.maxiteak.be

Ecologisch tafelen: biologische eetbare kruiden,
eetbare planten en bloemen, duurzaam tuinmeubilair
en decoratie.
Klein tuinmateriaal bv schopjes, gieters,...

My Garden My Home

www.nocciolo.nl

Perzikenstenen een mooie , duurzame, slak
werende, hardhout bodembedekker voor uw oprit,
wandelpad, border en plantenbakken. Nieuw dit jaar
de perziksteen schutting, geluidwerend, slechts 4 cm
dik.

www.notelteirs.be

Fruittelers met een eigen gamma van zelfgemaakte
appel- en perensappen.

ilse_haelwaeters@hotmail.com

Ruim assortiment groenten planten: diverse soorten
tomaat, komkommer, pastinaak, aardpeer, courgette,
pompoen, paprika, peper en kruiden.

www.pro-garden.be

Robotmaaiers en tuinmachines

olivier_schram@hotmail.com

Ambachtelijk gedroogde worsten op
grootmoederswijze in een twintigtal geuren en
kleuren.

www.spijsenvalies.com

Chutney en ingemaakte groenten.

Sterrenconfituur@gmail.com

ambachtelijk bereide confituren ,
planten van Aronia , bramen, blauwbessen, vlier

Sven Sanen

sven.sanen@skynet.be

klimplanten: clematis, lonicera, akebia, wisteria,
klimhortensia. 7 soorten jasmijn, 5 soorten
passieflora en druif.
Assortiment vaste planten en 50 soorten irissen.

Toerisme Voorkempen

www.voorkempen.be

Infostand fiets- en wandelkaarten en
streekproducten.

Nocciolo
Notelteirs pomdamoor

Planten De Haes
Pro-garden
Saucissons d'Olivier

Spijs & Valies
Sterrenconfituur

Tuincentrum Braeckman

Tuinjoop
Tuinpunt
Van Wezemael - Zeeuws
Verduna

Wild van tuinen
Willy De Veirman

www.tuincentrumbraeckman.be Harde Gentse Azalea's.

www.tuinjoop.com

Zaden en planten vooral eetbare planten, zoals van
eetbare bloemen, bijzondere en wilde groente,
geneeskrachtige, inheemse en keukenkruiden. Ook
boeken over tuinieren, permacultuur, eetbare
bloemen en natuur. Verder: kruidenthee, zalf en
crème.

www.tuinpunt.be

Activiteiten en werking voorstellen aan de bezoekers.

robert.vanwezemael@SKYNET
.be
fuchsia's
devergroening@hotmail.com

www.wildvantuinen.be
willydeveirman@gmail.com

Divers aanbod aan kleine en grotere planten,
plantenbakken, manden en tuinmateriaal.
Dierenverblijven en bijgebouwen in natuurlijk, veelal
oude bouwmaterialen en ecologische tuinaanleg.
Tomatenplanten, pepino, druiven en andere
planten/kruiden

Willy Vandendael
Windels Guy

vandendael.willy@skynet.be

vaste planten en grassen

www.happygarden.tk

Speciale pioenen, hosta, iris, daglelie

