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In elk Info’zine van 2019 

laten we je kennismaken met 

OogstStraten. Onder de naam 

OogstStraten willen we met al onze 

inwoners werken aan duurzaam voedsel. 

Samen met producenten, handelaars en 

consumenten willen we nadenken over 

voedingsproducten van bij ons, die niet 

alleen lekker zijn, maar ook gezond en 

milieuvriendelijk. 

Ontdek alle initiatieven van

 OogstStraten op 

www.oogststraten.be.

 

‘t Kakelhof
Op bezoek in
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’t Kakelhof in Meer is veel meer dan alleen een 
legkippenbedrijf. Er worden niet alleen eitjes verkocht. Je kan 
er ook lekkers verkrijgen van andere boeren uit de omgeving.  
We krijgen een rondleiding op het kippenbedrijf van hun ouders 
door de kinderen Tren (8), Daan (7) en Nienke (5).

Wat zit er allemaal in de 
automaten?
Tren: “We hebben veel meer dan alleen 
eitjes van onze eigen kippen. We 
verkopen ook de producten van andere 
boeren uit de omgeving. Zo hebben we 
snoeptomaatjes, minikomkommers, 
aardappelen, verse hoevemelk, lekkere 
dessertjes, aardbeien, blauwe bessen, 
kiwibessen, boter,… We hebben wel 
niet altijd alles te koop, want we werken 
volgens de seizoenen. Dat wil zeggen 
dat we geen aardbeien verkopen in de 
winter of geen pompoenen in de lente. 
En we vinden het belangrijk dat de 
boeren een eerlijke prijs krijgen voor 
hun producten. Ze werken er hard aan 
en dat proef je ook.” Tren kent de boeren 
uit de buurt bijna allemaal persoonlijk 
en zij kennen hem. Tren is een Very 
Important Hoogstratenaar (VIH), mag je 
wel zeggen.

En wanneer kan ik hier 
terecht?
Tren: “De automatenhal is geopend 
tussen vijf uur ’s morgens en 11 uur ’s 
avonds. Ik zorg er voor dat de automaten 
altijd goed gevuld zijn. Dat moet vaak 2 
of 3 keer per dag gebeuren. 
We bewaren alles in de koeling, waar 
het altijd rond de 7 of 8 graden is. Dat 
is nodig om alle producten kraakvers en 
lekker fris te houden.”

Is er een verschil tussen de 
eitjes die jullie aanbieden?
Tren: “Ja hoor. Je hebt gewone eitjes, 
maar je hebt ook extra kleine eitjes of 
extra grote eieren en zelfs eitjes met 
twee dooiers. Maar ze zijn wel allemaal 
even lekker.  En sinds september hebben 
we ook weer de witte eieren in onze 
automaten. Deze worden duurzamer 
geproduceerd omdat de kippen onder 
andere minder voer nodig hebben en 
langer leven.”

Hoe weet ik in de winkel welke 
eitjes van ’t Kakelhof komen?
Tren: "Elk eitje krijgt een unieke code 
die uit verschillende cijfers en letters 
bestaat. BE wil zeggen dat het eieren uit 
België zijn. 1037 is onze eigen code, die 
staat voor ’t Kakelhof en het getal 2 wijst 
er op dat het bij ons ‘scharrel-volière’-
eitjes zijn."  

We staan nu in de wintertuin. 
Wat is dat eigenlijk?
Tren: “Een wintertuin is een extra 
overdekte ruimte aan de stal van de 
kippen, waarbij de kippen ook in 
de winter een beetje buiten kunnen 
scharrelen en een frisse neus kunnen 
halen.”

 
 

Hoe zorgen jullie ervoor dat 
de kippen het minder warm 
hebben in de zomer?
Tren: “Kippen hebben uiteraard ook 
last van het warme weer, maar daarom 
doen wij citroen in hun drinkwater 
voor de extra vitamines of we voegen 
extra zout toe in hun voer. En met 
ventilatoren zorgen we er voor dat er 
altijd een koel briesje door de stallen 
waait. De ventilatoren werken op 
zonne-energie. Die wordt opgewekt 
door zonnepanelen. Er zijn er genoeg 
om heel het bedrijf van elektriciteit te 
voorzien.”

Tren, Daan en Nienke tonen ons ook 
nog de speciale kijkruimte. Van hieruit 
hebben alle bezoekers een mooi zicht in 
de stal en zie je de kippen scharrelen.  
Met wat geluk zie je ze ook een ei 
leggen...

De overovergrootouders van Tren, Daan en Nienke waren ook al kippenboeren. En 
alledrie willen ze later graag in de land- en tuinbouw actief worden. Tren wil graag 
loonwerker worden, Daan kiest er voor om in de veeteelt verder te gaan en Nienke 
heeft zin om een hoevewinkel uit baten. Dat wordt een k(EI)leuk familiebedrijf. We 
kijken onze ogen uit en leren heel wat bij. De rondleiding start in de automatenhal.

... kippen ook een lievelingskleur 
hebben? Ze houden vooral van 
rood. Daarom hebben er bij Tren, 
Daan en Nienke rode ballen in de 
stal waar ze mee kunnen spelen.

Wist je dat ...


