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Wie of wat is De Winning? 
Filip: “Onze missie is ‘samen 
groeien en ondernemen’. Intense 
samenwerking en betrokkenheid 
van medewerkers en externe part-
ners leidt volgens ons tot beter 
resultaat. Wanneer we dan mede-
werkers doen groeien in hun per-
soonlijke en professionele vaar-
digheden, dan draagt dit bij aan 
de groei van De Winning. Ook de 
groei van externe partners in het 
realiseren van gemeenschappelij-
ke doelen draagt daarbij toe. En 
tot slot zijn we ervan overtuigd 
dat we ondernemerschap moe-
ten tonen als we willen werken 
aan een betere wereld. We stellen 
vast dat de wereld steeds sneller 
wijzigt en dat we hierdoor vaker 
voor vragen omtrent technologie, 
ethiek of duurzaamheid komen te 
staan. Als De Winning, met onze 
missie voor ogen, een positieve 
bijdrage wil leveren, dan moeten 
we durven vernieuwen en innove-
ren. “

Wat is de missie dan van De Win-
ning?
Filip: “Door te ondernemen voor 
sociale en maatschappelijke wel-
vaart, voor mens en maatschap-
pij, werken we aan een duurzame 

toekomst. Hiervoor bouwen we 
aan een netwerk van partner-
schappen en ontwikkelen we di-
verse activiteiten. Momenteel zijn 
we zelf actief in twee sectoren.  
Als producent in de voedings-
sector zetten we de grondstoffen 
zoals koeien, schapen, kippen, 
kalkoenen en groenten die we 
op onze bioboerderij kweken zo-
veel mogelijk om naar afgewerkte 
producten. Die brengen we via 
eigen horecazaken en winkels tot 
bij de klant. Zo bouwen we een 
eigen economisch ecosysteem 
binnen de korte keten voedings-
sector. Daarnaast verzorgen wij 
ook catering voor (bedrijfs)feest-
jes, leveren wij soep aan scholen, 
broodjes aan scholen, …. Via onze 
ambachtelijke bakkerij maken wij 
ook heerlijke koekjes, brood en 
andere zoetigheden. Maar daar-
over kan collega Jan meer vertel-
len (zie pagina X…)

“In de natuur- en groensector zijn 
we ervaren in het aanbieden van 
kwaliteitsvolle diensten. KarWij 
is dus duidelijk slechts een deel 
van het bedrijf. Voor vele partners 
zoals lokale besturen, regionale 
landschappen, bosgroepen, pro-
vincies, agentschap natuur- en 

              De Winning is geen ‘gewone’ onderneming is. 
Het doel ligt verder dan alleen winst maken. Maar wat 
is dan wel de missie en de visie? En wat maakt De Win-
ning zo anders dan andere bedrijven? We gingen met di-
recteur Filip Vanlommel op de koffie voor meer uitleg.
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Filip Vanlommel

samen groeien en
ondernemen

Beste lezer,

U hebt in uw handen de allereer-
ste versie van de KarWijkrant. U 
merkt het wellicht: we zijn geen 
magazine waarin je de laatste 
roddels van het BV-front kan 
lezen.  Integendeel, in deze Kar-
Wijkrant willen wij je graag wat 
meer uitleg geven over wie er 
achter het KarWij merk zit, wie 
er achter al die horecazaken zit 
en welk bedrijf achter dit ver-
haal zit.

Ik licht alvast een tipje van de 
sluier: het bewuste bedrijf is 
het sociaal economie bedrijf De 
Winning. Wie we zijn, wat we 
doen en waarom dat wij dit al-
lemaal doen, lees je o.a. in het 
interview met mijn collega’s Fi-
lip en Jan.

Martine en Luc vertellen graag 
waarom zij net bij De Winning 
werken en wat hen bindt met 
het bedrijf. Leer ook zeker een 
van onze partners Bee at den 
Hof beter kennen.  En maak 
kennis met ons eigen PK-bier.

Veel leesplezier,
 Cindy



bos en bedrijven voeren we ook het onderhoud van tuinen, bossen en groen uit. Vanuit 
vestigingen in Lummen, Genk, Hechtel en Kortenaken denken we graag mee met de klant 
over de meest optimale oplossing voor hun vragen inzake natuur-, groen- en landschap. 
Zo zijn we voor hen een partner die verantwoordelijk is van ontwerp tot aanleg en zelfs 
onderhoud. Het voordeel voor de klant is dat hij slechts één aanspreekpunt heeft.  Ook 
schenken we een aanbod voor ecologische inrichting van bedrijfsomgevingen via onze 
coöperatieve vennootschap Talea, oftewel Alles samen leveren
 
We hebben bovendien een ‘participatief design & built’. Dit wil zeggen dat we in deze 
bedrijfstak een dubbele meerwaarde bieden door het verhogen van biodiversiteit te kop-
pelen aan lokale tewerkstelling. Naast onze eigen activiteiten in deze sectoren, hebben we 
ook bijzondere partnerschappen. Wij geloven dat we niet alles zelf moeten ontwikkelen 
maar kunnen groeien door goede partnerschappen af te sluiten. Bij centrum duurzaam 
groen bieden we opleiding (bijvoorbeeld omgaan met de kettingschaar), onderzoek en 
nicheontwikkeling in de groensector aan. In de vzw emino bieden we opleiding en begelei-
ding naar de arbeidsmarkt voor personen met een arbeidsbeperking of ondersteuning aan 
werkgevers bij hr-vraagstukken (bijvoorbeeld terug aan het werk na een ziekte, na burn-
out, …). Het sluiten van dit soort partnerschappen is een doel op zich van De Winning.”

Wat is het verschil tussen een sociaal-economisch bedrijf zoals De Winning en een ge-
woon bedrijf ?
Filip: “Volgens mij is de vrije markteconomie ontspoord. Daarom heeft men ooit een 
tweede circuit opgestart, namelijk de sociale economie. Deze sociale economie streeft 
meer naar sociaal-maatschappelijke doelen, waarvoor slechts een beperkte winst noodza-
kelijk is. De gewone markteconomie zet in op het verhogen van het kapitaal en de winst. 
Intussen zien we echter steeds meer ondernemingen die gemeenschappelijke doelen 
vooruit schuiven. Ik noem dit graag ‘inclusieve’ bedrijven. Zij zetten in op het creëren van 
welvaart voor mens en milieu. Hier hoort De Winning zeker bij.”

Waar kan De Winning groeien?
Filip: “De Winning wil nog meer impact hebben op mens, milieu en economie en dat in 
de keten van leverancier tot en met klant. Daar ligt onze uitdaging: hoe kunnen we aan-
tonen dat we een positieve impact hebben op medewerkers, klanten en leefomgeving? 
Daarnaast willen we ook groeien in tewerkstelling, het aantal partnerschappen verder uit-
bouwen en ook geografisch onze werking verder uitbreiden.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor De Winning en onze medewerkers?
Filip: “Meer dan waarschijnlijk zullen we de ingeslagen weg van inclusief ondernemen 
verder bewandelen. Zo versterken we onze impact op het streven naar een betere wereld. 
We zien hierbij ook een groeiende uitdaging om kwetsbare personen een eerlijke kans te 
geven. Zo blijven we een bedrijf waar de medewerkers fier zijn dat ze er een bijdrage aan 
kunnen leveren. Als lerende organisatie kijken we met nieuwe ogen naar de toekomst…”

Jan Bijnens | manager duurzame horeca
jan.bijnens@dewinning.be i

Martine 
aan het woord

De Winning zou niet blijven draaien 
zonder onze monitoren. Zij begelei-
den mensen bij hun werk en houden 
de zaak draaiende. We gingen langs 
bij monitor Martine.

“In september werk ik 10 jaar voor 
De Winning”, opent Martine. ”Ik ben 
gestart als monitor op de werkvloer 
en doe dit nu nog. Het hoofddoel van 
deze functie is het opleiden en bege-
leiden van mensen met een arbeids-
beperking. Behalve het begeleiden en 
opvolgen van onze mensen, houden 
mijn collega’s en ik heel de zaak, 
zowel winkel als eetcafé, draaiende. 
Dat gaat van bestellingen, nieuwe re-
cepten bedenken, catering verzorgen, 
vergaderzalen boeken en klaar ma-
ken tot helpen in winkel, keuken, eet-
café en afwas- en wasruimte. Neem 
daarbij nog de nodige administratie 
en onthaal- en opvolggesprekken, 
dan mag ik stellen dat we een zeer 
afwisselend job hebben.”

“Het meest boeiende aan mijn job 
is het aspect ‘mens’. Sleutelen aan 
de competenties om iemand klaar te 
stomen voor een nieuwe uitdaging, 
soms met vallen en opstaan, horen 
dat die zich goed voelt op het nieu-
we werkterrein en goed opgenomen 
wordt in het team: dat is zalig. Het 
begeleiden en opleiden van mensen, 
met als doel een plaatsje op de ar-
beidsmarkt te veroveren, waarin ze 
op hun eigen tempo kunnen mee-
draaien, geeft veel voldoening. Sa-
men met mijn collega’s gaan we iede-
re dag opnieuw de uitdaging aan om 
het maximale uit ieders capaciteiten 
te halen.” 

Filip Vanlommel | directeur De Winning
filip.vanlommel@dewinning.bei



Dat De Winning een organisatie is met veel visie staat buiten kijf. Bijzonder is vooral de manier waarop onder de merknaam 
KarWij wordt geïnvesteerd in duurzaam geproduceerd voedsel én in het talent van mensen. “Ons doel is om mensen aan 
het werk te krijgen. Wie het moeilijk heeft op de gewone arbeidsmarkt geven wij graag een eerste duw”. Aan het woord 
is Jan Bijnens, manager duurzame horeca binnen De Winning. Hij vult graag directeur Filip Vanlommel (pagina 1) aan.

Beste Jan, waarom heeft De Winning gekozen 
voor duurzame horeca?
Jan: “Drie jaar geleden vroeg de provincie 
Vlaams-Brabant dat we ons kandidaat zouden 
stellen voor de uitbating van Het Vinne. We pro-
duceerden toen al onze eigen voedingsproducten 
die we verkochten via onze winkel. Een volgende 
stap was om hiermee ook in de horeca te stappen. 
We baten daar sinds toen deze bistro uit. Nadien 
kregen we steeds meer vragen en hebben we een 
duurzaam horeca-concept uitgewerkt. We tellen 
ondertussen vijf zaken.”

In wat vertaalt duurzame horeca zich?
Jan: “Duurzame horeca vertaalt (2x dezelfde be-
woording?) zich in tewerkstelling met kansen voor 
iedereen. We werken bij voorkeur met duurzame 
producten uit de korte keten met een correcte prijs 
voor de producent. Toch moet het geheel ook vol-
doende winst maken om te kunnen investeren in 
de toekomst. Naast onze ervaren horeca-mede-
werkers krijgen ook mensen die via het normale 
circuit moeilijk aan de bak komen, extra kansen 
om te groeien door samenwerking met o.a. de 
VDAB, OCMW’s en het Centrum voor Volwassen-
onderwijs De Verdieping. Ook met onze leveran-
ciers werken we aan goede relaties. Uiteraard is de 
eigen bio-boerderij onze hofleverancier, maar we 
willen ook groeien naar andere korte ketens, al dan 
niet met bioleveranciers. Veel van de producten 
op onze kaart worden gemaakt binnen ons sociaal 
economie bedrijf. Daarnaast is er uiteraard ook de 
creativiteit van onze keukenploeg belangrijk. Zij 
moeten immers aan de slag gaan met lokale en 
seizoensgebonden grondstoffen.”

Aan welke factoren moet een horecazaak voldoen 
om deel te kunnen uitmaken van De Winning?
Jan: “Allereerst moet er een link zijn met natuur, 
cultuur of toerisme. De ligging vlakbij of in een 

natuurdomein is alvast een groot voordeel omdat 
dit aansluit bij onze andere activiteiten. Een hore-
cazaak van De Winning is toegankelijk voor een 
heel breed publiek: van wandelaars tot natuurlief-
hebbers en van kinderen tot meerwaardezoekers. 

Om voldoende volume te realiseren moet de zaak 
ook voldoende bezoekers kunnen lokken en een 
groot doelpubliek hebben. Een mooi voorbeeld is 
Bovy: hier staan we in voor de uitbating van de ho-
recazaak, terreinonderhoud en verzorgen van de 
dieren in de kinderboerderij.”

Hoe onderscheiden de horecazaken van De Win-
ning zich met de rest?

Jan: ”We doen ons best om over zoveel mogelijk 
producten die we aanbieden een bewuste keuze te 
maken. We hanteren daarbij een watervalsysteem 
gaande van de eigen productie van onze boerderij, 
naar de lokale leverancier of de bioleverancier. Op 
die manier promoten we de korte keten voeding, 
wat een duurzaam systeem is. Daarnaast geven 
we kansen aan medewerkers om ervaring op te 
doen in de horeca en eventueel door te groeien. 
Binnen de horecazaken worden immers XX men-
sen tewerkgesteld op basis van een vast contract. 
Daarnaast zijn er nog tal van flexi-jobbers en 
jobstudenten. Onze horecazaken zijn inclusieve 
werkplaatsen. Het duurzaam horeca systeem is er 
zo op gebouwd dat wij ook in de achterliggende 
activiteiten, onze boerderij en onze productie en 
distributieafdeling, werkgelegenheid scheppen. 
De horecazaken zijn trouwens allemaal cvba’s of 
coöperatieve ondernemingen. Concreet betekent 
dit dat iedereen aandeelhouder kan worden, zowel 
verenigingen als privépersonen.”

Hoe ziet u de toekomst van de horecazaken van 
De Winning?
Jan: “Vorig jaar hebben we met Bistro Bovy en Het 
Martenshof twee zaken geopend. Er zijn overal 
nog werken en uitbreidingen gepland. Op langere 
termijn willen we nog bijkomende zaken uitbaten. 
De meeste van onze horecazaken zijn dus onder-
gebracht in coöperatieve vennootschappen. Dit 
geeft ons de mogelijkheid om de volgende jaren 
te werken aan een grotere betrokkenheid van de 
concessiegevers, de lokale gemeenschap en de 
klanten. Van het moment dat we voldoende winst-
marge hebben, kunnen we opbrengsten van de 
horeca investeren in de omgeving. Dat zou pas 
een circulair economisch model zijn”.

(h)eerlijk eten van zaadje tot bord
duurzame horeca

Lekker eten en drinken,  is  de  leukste manier om de wereld te  veranderen
daarom laten we je genieten van de lekkernij van KarWij

Alles begint op de boerderij
daarom boeren we zoveel mogelijk zelf

Groenten komen uit  de  grond,  niet uit  de  supermarkt
daarom werken we met onze eigen producten of die van partners uit de buurt

Patatjes horen langer in de oven dan in de vrachtwagen
daarom houden we van lokale ingrediënten

Voeg alleen l iefde toe aan brood
daarom hebben we een eigen bakkerij waar bakkers ons brood bakken

De hoevewinkel verkoopt groenten en fruit ,  geen plasticberg
daarom streven we naar zo weinig mogelijk kunstmatige verpakking

Welkom bij karwij
KarWij is een merk voor oprechte voeding, dranken en horeca van De Winning. De Win-

ning is een sociale onderneming die werkt aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen.
Alles wat we doen, doen we met bijzondere aandacht en omkadering voor onze medewerkers.  

Hen laten groeien, is onze grootste realisatie.
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Jan Bijnens



Bistro Bovy vind je op het binnenplein van do-
mein Bovy in Heusden-Zolder. Hier kan je terecht 
voor een lekker streekbiertje, ijsje, pannenkoek, 
een kleine snack of een volwaardige maaltijd.  

Het domein Bovy rond de bistro is een uitgestrekt 
wandelparadijs van 34 ha waar je geniet van de 
prachtige natuur van de Wijers. Er zijn verschil-
lende wandelroutes, zoals het vlonderpad over en 

langs de vijvers, het kleuterpad voor de allerklein-
sten en het Hazenpad waar kinderen met leuke 
opdrachtjes op verkenningstocht gaan. Verder is 
er een kinderboerderij, een imkerij, een honden-
losweide en een mooie speeltuin vlak naast de 
bistro.

Anderhalf jaar geleden werd bistro Bovy opge-
bouwd in een vervallen pand. Sindsdien kent de 
zaak veel succes. Zowel wandelaars als fietsers 
vinden hun weg naar deze bistro. Regelmatig 
vinden er ook evenementen plaats op de grote 
binnenkoer. Plezier voor jong en oud! Heb je iets 
te vieren? Ook dan ben je bij Bovy aan het juiste 
adres. De perfecte locatie voor al jouw feestjes! 

in het hart van  
domein Bovy voluit genieten 

tussen de vogels

bistro bovy | galgeneinde 22 | 3550 heusden-zolder
t. 011 723 745 | bistrobovy@dewinning.be

openingsuren 
april tot en met juni maandag van 10 tot 20 uur,  woensdag t.e.m. 
zondag van 10 tot 21 uur, dinsdag gesloten juli en augustus elke 
dag van 10 tot 21 uur, september alle dagen van 10 tot 21 uur, 
keuken tot 19.30 uur, dinsdag gesloten oktober tot en met maart 
van woensdag t.e.m. vrijdag: van 11 tot 20 uur, zaterdag en zon-
dag van 10 tot 21 uur, maandag en dinsdag gesloten schoolva-
kanties elke dag geopend

Bistro Het Vinne is te vinden in het gelijknamige provinciedomein in Zoutleeuw. Het domein 
Het Vinne is een natuurgebied van meer dan 100 ha en is een waar paradijs voor wie houdt van 
wandelen en/of vogeltjes spotten. Het Vinne ligt immers op een belangrijke vogeltrekroute en 
vanuit de kijktoren op het domein kan je zeldzame vogels zien. 

Bistro Het Vinne is bovendien het vertrekpunt van verschillende wandelroutes die toegankelijk 
zijn voor kinderwagens en rolstoelen. Na de wandeling of een fietstocht kan je hier genieten van 
allerlei lekkers. Ook voor kinderen is Het Vinne een fantastische plek. Speciaal voor hen is er een 
speelbos, een zintuigen-beleefpad en een Olympisch pad. Terwijl de kinderen zich uitleven in de 
speeltuin, geniet jij van het lekkers in de bistro. Ga voor een streekbiertje, een ijsje, een pannen-
boek, een kleine snack of een volwaardige maaltijd. 

Bistro Het Vinne beschikt behalve over een mooie speeltuin ook over twee ruime terrassen, een 
ruime parking, gratis wifi en een aparte zaal voor feestjes. De zaak is rolstoeltoegankelijk en ook 
honden zijn er toegelaten. Mits consumptie mag je er zelfs een eigen picknick verorberen. 

bistro het vinne | ossenwegstraat 70 | 3440 zoutleeuw
t. 011 725 705 | bistrohetvinne@dewinning.be

openingsuren 
april tot en met juni maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 10 tot 
19.30 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 20 uur, dinsdag gesloten juli en au-
gustus alle dagen van 10 tot 20 uur september maandag en van woensdag 
t.e.m. zondag van 10 tot 20 uur, dinsdag gesloten oktober tot en met maart 
woensdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 10 
tot 19 uur, maandag en  dinsdag gesloten

Duurzame horeca

wandelen
f i e t s e n 
kindvriendelijk

KarWij is de verzamelnaam voor alle diensten en producten van  
De Winning groep die met voeding te maken hebben.  

KarWij heeft een eigen syteem van bioboerderij, biotuin en ambachtelijek bakkerij. Al onze producten kan je kopen in de 
hoevewinkel van De Winning, maar genieten kan ook in vijf horecazaken. Deze worden uitgebaat door De Winning zelf 

en serveren heerlijk eten uit de korte keten. Alle gerechten worden met passie en liefde bereid door de medewerkers van De 
Winning. Met elke hap of slok die je hier neemt, draag je je steentje bij.



tijd als extra ingrediënt

lekkere kost van 
de boerderij

de pracht van  
de bloesems

Bistro Martenshof ligt in het schilderachtige dorpje Mettekoven, te midden van 
de Haspengouwse natuur en fruitbomen. De bistro is ondergebracht in een 
prachtig gerestaureerde vierkanthoeve met een mooie tuin. Aan de voordeur 
vertrekken vier Grand Cru wandelingen die je langs de mooiste plekjes van de 
streek brengen. Zeker tijdens de bloesemperiode en fruitoogst is het hier prach-
tig. Eerder een fietsfanaat? Ook het fietsroutenetwerk loopt langs bistro Mar-
tenshof. 

In het Martenshof kan je bovendien meer dan enkel culinair genieten. Wie een 
paar dagen van de mooie streek wil genieten, kan er ook overnachten. In de hoe-
ve is er een studio voor twee personen, een woning voor zes personen en twee 
woningen voor acht personen. Wilt u met een groep een weekendje floreren in 
de Haspengouwse natuur? Dan kan je hier terecht.

Bistro Martenshof is ook de perfecte locatie voor al je feestjes. Van babyborrel 
en bedrijfsevenement tot familiefeest of een smaakvolle receptie. In Martenshof 
ben je aan het juiste adres.

Bakkerij en koffiehuis Compani in Houthalen-Helchteren 
ziet er gewoon uit, maar is dat allesbehalve. De bakkerij 
kiest immers voor artisanale handarbeid, lokale en eerlij-
ke producten en brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Meer 
nog, de bakkerij biedt ruimte aan mensen die weinig kans 
krijgen in de reguliere arbeidsmarkt. Dat alles gebeurt wél 
tegen een gewone broodprijs.

In de bakkerij en koffiehuis in het centrum van Houthalen 
kan je terecht voor je dagelijks brood, een lekker broodje, 
hartig gebak, een verse tas soep, een overheerlijke pizza 
en een lekker ijsje. Je kan er ook gezellig een tasje koffie 
drinken en proeven en genieten van andere lekkernijen op 

basis van ingrediënten van lokale producenten. 

Naast de dagelijkse activiteiten worden er bij ComPani 
ook allerlei activiteiten, workshops en lezingen georga-
niseerd door TerraMundi. Een groep vrijwilligers die zich 
inzet voor een sociale en ecologische samenleving. 

Sinds februari 2018 maakt Compani deel uit van het so-
ciaal economiebedrijf De Winning. De ploeg van mede-
werkers wordt ondersteund door heel wat vrijwilligers die 
zich dagelijks inzetten voor dat (h)eerlijke broodje en lek-
kere koffie! Hier ben je altijd welkom om te genieten van 
de tijd!

bistro martenshof | mettekovenstraat 2 | 3780 heers
011 725 768 | bistromartenshof@dewinning.be

openingsuren van 16 maart tot 14 oktober maandag, woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 20.30 
uur, zondag van 10 tot 20.30 uur, dinsdag gesloten van 15 
oktober tot 15 maart donderdag, vrijdag en zaterdag van 
11.30 tot 20.30 uur, zondag van 10 tot 20.30 uur, maandag, 
dinsdag en woensdag gesloten december gesloten

Wat is er meer ontspannend dan na een fysieke in-
spanning wat na te praten met een lekker drankje 
en/of een overheerlijk hapje? In het eetkafee De 
Winning ben je aan het juiste adres.

Hier kan je ten volle genieten van een smaakvol-
le hap in een rustige en landelijke omgeving, vol 
warmte en gezelligheid en waar kwaliteit een priori-
teit is. In de zomer kan dat ook op een mooi terras. 
Als erkend fietspunt kan je hier zowel jezelf als je 
fiets opladen. 

De charmante entourage van eetkafee De Winning 
biedt u een waaier van overheerlijke huisbereide ge-
rechten aan. In het eetkafee vind je een smeltkroes 
van culturen en identiteiten. Dit resulteert in over-
heerlijke suggesties met een link naar de roots van 
onze medewerkers. De suggesties worden wekelijks 

compani
dorpsstraat 45
3530 houthalen
t. 011 946 079 
info@compani.be

openingsuren 
van maandag tot en met 
vrijdag van 8 tot 17 uur, 
zaterdag van 8 tot 16  uur

Eetkafee De Winning
eetkafee De Winning

sint-ferdinandstraat 1 | 3560 lummen
t. 013 53 11 59 | karwij.lummen@dewinning.be

openingsuren maandag t.e.m. vrijdag van  
9 tot 17 uur schoolvakanties open



Producenten die hun producten op een duurzame en eerlijke manier in de korte keten 
maken, zijn van groot belang voor De Winning. We gingen op bezoek bij Bee @ Den Hof, 
waar kruiden en bijen thuis zijn…

De mensen achter Bee @ Den Hof zijn Eef en Bart. “Onze zaak is ontstaan uit onze passie 
om buiten in de natuur bezig te zijn, meer bepaald in de moestuin. Vandaar ook de naam 
‘At Den Hof’”, vertelt Eef. “We willen genieten van het lekkers dat de tuin ons te bieden 
heeft,” voegt Bart toe.

Het koppel uit Herk-de-Stad brengt zijn tijd graag door in de tuin en de natuur. Eef en 
Bart willen de producten die de natuur ons te bieden heeft ook meer bekend maken bij 
de mensen. Dat gaat van kruidenthee tot honing afkomstig van de bijtjes van imker Bart.

Als herborist en kruidenverwerkster stelt Eef kruiden samen voor infusen. Dat zijn krui-
dentheeën die de gezondheid ondersteunen. “Hierbij ondervinden we de voordelen die 
de kruiden uit onze tuin te bieden hebben. En blijven we gespaard van de nadelen die de 
klassieke synthetische producten soms hebben,” aldus Eef. Bart geeft hierbij een mooie 
en lekkere aanvulling met de honing van zijn bijtjes uit de eigen hof. “De ‘bij’-producten 
kunnen immers ook heel wat voordeel geven voor onze gezondheid,” klink het trots. 

Bart en Eef zijn ook de makers van het KarWij-infuus. Eef legt uit: “Het KarWij-infuus is 
een unieke samenstelling voor de horecazaken van De Winning. Het KarWij-kruid is erin 
verwerkt. Verder is er gewerkt met de kruiden die rondom ons te vinden zijn. De samen-
werking met De Winning is spontaan ontstaan. Ik heb contact opgenomen met Jan Bij-
nens, de verantwoordelijke voor de horecazaken. Hij was zeer te vinden voor het concept 
en zo is het KarWij-infuus ontstaan.”

“Het KarWij-infuus ondersteunt de spijsvertering en is ideaal als digestief. Het helpt bij 
een opgeblazen gevoel, krampen en winderigheid. Het kruid geeft ook een zoet karakter 
aan de kruidenthee. Anijs en Venkel ondersteunen de werking en geven smaak. Kamille 
ondersteunt de spijsvertering, maar werkt ook kalmerend in stress-situaties, net als linde-
bloesem dat smaakt naar honing. Zoethout tot slot speelt de rol van een echte smaakma-
ker,” besluit Eef

infuzies
lekker en goed voor de gezondheid

lokale partner

bee@denhof | schopstraat 8 | 3540 herk-de-stad 
t. 0471 80 85 44 | beeatdenhof@gmail.comi

Luc
aan het woord

Als inclusieve onderneming zet De 
Winning hard in op de talenten van 
haar medewerkers. Tewerkstelling is 
één van onze doelen. Daarom laten 
we graag ook onze medewerkers zelf 
aan het woord in deze KarWijkrant. 
We gingen op bezoek bij Luk Dufour, 
doelmedewerker bij het Eetkafee van 
De Winning in Lummen. 

Luk werkt al 20 jaar bij De Winning. 
Hij is afkomstig uit Genk en woont in 
Bilzen. “Ik ben begonnen als cursist 
bij De Winning, waarna ik stage heb 
gedaan in de keuken van de school 
O.C. Sint-Ferdinand,” legt hij uit. “Na 
die stage ben ik gestart op de boer-
derij van De Winning, maar dat was 
niet echt mijn ding.” 
Toen werd het Eetkafee en de Streek-
productenwinkel van De Winning 
geopend in Lummen. Luk is daar 
begonnen én gebleven. Luk werkt 
vrijwillig bij De Winning onder het 
statuut van een arbeidszorger. “Het 
is hier leuk werken. Je krijgt verant-
woordelijkheid en hebt leuke colle-
ga’s in een aangename sfeer. Ik voel 
mij thuis bij De Winning,” besluit 
Luk.

Toen werd het Eetkafee en de Streek-
productenwinkel van De Winning 
geopend in Lummen en is Luk daar 
begonnen én gebleven.  Luk werkt 
vrijwillig bij De Winning onder het 
statuut van een arbeidszorger. “Het 
is leuk werken bij De Winning. Je 
krijgt verantwoordelijkheid en hebt 
leuke collega’s in een aangename 
sfeer. Ik voel mij thuis bij De Win-
ning,” besluit Luk.



PaardenKracht

In 2009 werd ‘PaardenKracht in het BosLandschap’ bin-
nen De Winning opgericht. Een project met als doel om 
het trekpaardenras en haar ambacht in stand te houden 
en tegelijk werkgelegenheid te creëren. In 2013 ontwik-
kelden we een blond haverboer 7PK om het paardenpro-
ject enerzijds financieel te onderhouden en anderzijds 
onze belevenis naar het grote publiek te brengen. On-
dertussen hebben we twee soorten bieren: 7PK en 9PK, 
waarbij PK staat voor paardenkracht.

Het werkende trekpaard geeft 
kansen aan mensen met een 
arbeidsbeperking. Wanneer 
zij opdrachten vervullen met 
deze kalme dieren, geeft dit 
hen voldoening en zelfver-
trouwen in hun zoektocht naar 
aangepast werk. Zij fungeren 
immers als spiegel. Een paard verstaat maar 1 taal en 
dat is voornamelijk de lichaamstaal. Ben je te zachtaar-
dig en verlegen zullen ze met je voeten spelen, ben je 
te streng worden ze koppig. Het is het juiste  sociaal 
evenwicht zoeken die je ook nodig hebt in het dagelijks 
leven. Dit wordt dan ook doorgegeven aan onze mede-
werkers.

Sociale economie, natuur en paarden blijken een su-
percombinatie te zijn waar iedereen voordeel uit haalt. 
Onze trekpaarden worden opnieuw nuttig ingezet en 
zorgen voor een unieke werksfeer. Tijdens het zaagsei-
zoen zal je ze voornamelijk tegen komen in het bosrijke 
Noord-Limburg om bomen te slepen. In het zomersei-
zoen vindt je ze terug voor de huifkar of op toeristische 
evenementen. 

EN DAT BIER DAN?
Omdat werken met trekpaar-
den niet meer zo rendabel 
is als vroeger, zijn we bij De 
Winning op zoek gegaan 
naar middelen om dit project 
te ondersteunen. Eén van 
deze middelen was een eigen 
streekbier ontwikkelen. Na 

een intens proces van vergaderen, ontwikkelen en degus-
teren kwam in 2013 7PK op de markt. Een blond, bitter en 
krachtig haverbier dat het verhaal en de passie draagt van 
het project. Ondertussen hebben we er eentje met nog 
meer pk’s. Een donker en zoet haverbier 9PK. De 7 doet 
je hinniken, de 9 zal je doen steigeren! Ontdek de smaak-
beleving op achterste pagina van deze krant. Schol!

AGENDAhaverbier

Stuur je antwoord voor de 25ste van elke maand naar karwijkrant@dewinning.be en maak kans op 
een cadeaubon t.w.v. 50 euro in een van onze bistro’s. Elke maand (juni, juli, augustus, september) wordt er een 
winnaar getrokken uit alle ingezonden antwoorden. Winnaars worden persoonlijk verwittigd. Succes! 

   27 sept 
VINNE MARKT
sfeermarkt op domein  
Het Vinne te Zoutleeuw

   28 juni
VINNE MARKT
sfeermarkt op domein  
Het Vinne te Zoutleeuw

   30 aug
VINNE MARKT
sfeermarkt op domein  
Het Vinne te Zoutleeuw

   12 juli - 9 aug 
boek’n vinylbeurs
domein Bovy 

   21-22 sept 
foodtruckfestival
chef on wheels 

domein Bovy

win - win - win - win win - win - win - win - win - win 

KARWIJKRANT IS EEN UITGAVE VAN DE WINNING | VERSCHIJNING TWEE KEER PER JAAR | OPLAGE 2.500 EX. | V.U. DE WIN-
NING FILIP VANLOMMEL SINT-FERDINANDSTTRAAT 1 3560 LUMMEN | COÖRDINATIE CINDY VANVELTHOVEN TEL 013 53 11 59 
E-MAIL KARWIJKRANT@DEWINNING.BE  | DE WINNING ONTWERP GERT POELMANS | GEDRUKT OP MILIEUVRIENDELIJK PAPIER

“De paarden hebben hun vaste 
waarde binnen De Winning en on-
dersteunen de ploegen op diverse 
vlakken. Niet alleen bij het werk, 

maar ook wat de therapeutische bij-
stand betreft.” 

Stijn Pollaris | Gert Poelmans
info@pkbier.be | www.pkbier.bei

KARWIJ WEDSTRIJD

Sinds wanneer baat De Winning Bistro Bovy uit?

€50

   28 juni
MODDERKOKS
domein Bovy 

   21 juli
reuzen 
domein bovy

   4 AUG 
allkense oogstfeesten
BK BOOMSLEPEN 

behendigheidswedstrijd met  
trekpaard en voerman te Alken

   30 juni 
Amuse  

trekpaarden demo en  culinair park-
feest in domein Kiewit te Hasselt

   farmers bar
ontdek deze knotsgekke 
pop-up bar met live muziek

DATA VIA FACEBOOK: 
farmers bar



Elke maand kan je bij De Winning  
vleespakketten van 5 of 10 kilo  

bestellen:

rundsvlees   € 14,5 kg 
varkensvlees   € 7,5   kg
lamsvlees   € 22   kg

kippen  (geheel)  € 8,2  kg 

enkel in december verkrijgbaar:

kalkoen  (geheel) € 9.3 kg
 (pakket) € 15.5 kg

De inhoud van de pakketten kan je terug vinden 
op: http://www.dewinning.be/ons-aanbod/land-
bouw-en-voeding/hoevewinkel

Vlees recht uit de boerderij 

smelt in je mond
7PK is een blond haverbier met een alcoholgehal-
te van 7 procent. Het kruidige en aangename aro-
ma geeft een pittige en fruitige smaak. Dit wordt 
ondersteund met de typisch bittere toets van 
hop. Het is een toegankelijk en eerlijk haverbier 
met een zacht bittere afdronk, ideaal als aperitief 
en smakelijk bij vis- en kalfsgerechten of gewoon 
lekker als terrasbiertje. 
7pk  24x 33cl bak € 38.5 excl.leeggoed
  1x 75cl fles € 5,5

De 9PK is een donker haverbier met een alco-
holgehalte van 9 procent. Het gekaramelliseerde 
en sterk moutige aroma zorgt samen met Belgi-
sche hop voor een zoete en citrusachtige smaak. 
De aangename vanilletoets bij de afdronk is te 
danken aan mild gebrande eikenhoutschilfers, 
in combinatie met het hoge alcoholgehalte. 9PK 
is perfect om stoofvlees te maken en heerlijk bij 
wildgerechten en gegrild vlees.
9pk  24x33cl bak € 44,7 excl.leeggoed
 1x 75cl fles € 6,8

Tip: organiseer je een evenement of een tuinfeestje? 
vraag een gratis offerte aan  en huur onze originele 
tapwagen met keuken of buitentoogjes.

info@pkbier.be | www.pkbier.be

ambachtelijk 

hoeve-ijs
Een heerlijke zomer is een prima  
excuus om een bolletje te likken!

Onder het huismerk KarWij brengt De Winning 
onder andere ambachtelijk schepijs, gemaakt met 
verse biomelk van eigen koeien, op de markt. Er 
is geen plaats voor industriële smaakversterkers 
of kunstmatige aroma’s, alles wordt samenge-
steld met natuurlijke smaakmakers.  

vanille 
€ 11/2,5 L – € 6/1 L

mokka, chocolade, straciatella, aardbeien, ba-
naan, praliné, speculaas
€ 12/2,5 L – € 7/1 L

Ook  ijstaarten, ijstronken en  ijslammetjes te 
verkrijgen, enkel via bestelling.

Tip: KarWij schepijs is in al onze horeca zaken te 
verkrijgen. In Bovy is er zelfs een pop-up crème bar 
van juni tot september. 

haverbier met karakter 

De Winning hecht veel belang aan de versheid van de producten die het verkoopt. Daarom streven de 
medewerkers naar een korte keten landbouw. Dit wil zeggen dat de periode tussen oogst en verkoop zo 
klein mogelijk wordt gehouden. Alle producten die verkocht worden, komen rechtstreeks van het veld of 
worden in de keuken van De Winning bereid. De verkoop verloopt via onze hoevewinkel of lokale partners.

recht van ‘t land naar de klant
Alle producten die in onze hoevewinkel worden 
verkocht zijn vers en lekker. Ze komen recht van 
het land, waardoor er ook minder transport nodig 
is. De Winning verkoopt seizoensgebonden pro-
ducten tegen een eerlijke prijs voor de consument. 
Alles wordt duurzaam en milieubewust geteeld. 
Daarbij wordt ook gestreefd naar zo weinig moge-
lijk verpakkingsafval.

De Winning is een erkend verkooppunt van hoe-
veproducten. Een kleine greep uit het aanbod: 
verse hoevemelk, eieren, seizoensgebonden fruit 
en groenten, verse belegde broodjes, spaghetti, 

karwij lekkers

rund - varken - lam - kip - kalkoen

hoevewinkel de winning
sint-ferdinandstraat 1 | 3560 lummen
t. 013 53 11 59 | karwij.lummen@dewinning.be

i

koude schotels, honing, siroop, confituur, likeuren, 
brandewijn en PK-haverbier. Ook kan je hier zelf 
gedraaid schepijs van de melk van onze Fleckvieh 
koe verkrijgen in grote verpakking of gewoon op een 
hoorntje. 

Al deze lekkernijen zijn niet enkel van De Winning, 
maar ook van lokale boeren of producenten. Hier-
door beschikt onze hoevewinkel over een ruim aan-
bod. Op bestelling kunnen ook quiches, (ijs)taarten 
en verse vleespakketten gekocht worden. Of wat 
dacht je van een geschenkkorf? Onze medewerkers 
helpen je graag verder.

openingsuren maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur 
schoolvakanties open


