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Borgerhout
Sergeyselsstraat 16

De Kompaan
Een nieuw voedselinitiatief in de stad! Een buurtgedragen 
voedselatelier waar geoogst, verwerkt en gedebatteerd 
wordt. Daar hoort natuurlijk ook de rechtstreekse band met 
de producent bij. De Moeslandpakketten zullen hier niet 
zomaar staan, ze passen er in een groter geheel van voed-
selbewustzijn. 

AFHAALMOMENTEN

DI tot 21u00 - na levering stuur ik een WhatsAppje

WO van 16u00 tot 21u00

Wilrijk/Kiel
Athenestraat 13, 2610 Wilrijk

De Georges, mijn stiefvader
Zijn garage is afgescheiden van de rest van de woning 
dus je stoort niet wanneer je je pakket komt afhalen. Wie 
kiest voor dit afhaalpunt, krijgt ook het gsm-nummer van 
de Georges om eventueel af te spreken op afwijkende tijd-
stippen.

AFHAALMOMENTEN

DI na levering stuur ik een WhatsAppje

WO van 15u00 tot 18u30

Aartselaar
Groenenhoek 56

Boerderijwinkel Milagro
een grote bioboerderij waar pompoenen, suikermaïs en 
rapen geteeld worden, maar vooral koeien. Op geregelde 
tijdstippen kan je er een vleespakket bestellen. En er is ook 
een uitgebreide zelfpluk bloemenweide!

AFHAALMOMENTEN

DI tot 18u30 - na levering stuur ik een WhatsAppje

WO na afspraak

Linkeroever
Hanegraefstraat 5

Oxfam Wereldwinkel
In het Sint-Anneke Centrum, het kloppend hart van 
Sint-Anneke, is sinds een tijdje ook de Oxfam Wereldwin-
kel gevestigd. Samen met de parochie spannen ze zich in 
om het afhalen van de pakketten van Moesland zo mak-
kelijk mogelijk te maken. De pakketten zullen op je staan 
wachten in de gemeenschappelijke hal, net voor de ingang 
van de wereldwinkel. 
By the way: de wereldwinkel verschoof speciaal haar ope-
ningsuren om de groenten zo vers mogelijk bij jullie te 
krijgen – neem uit dankbaarheid misschien ook eens een 
kijkje in hun aanbod om je maaltijd te vervolledigen!

AFHAALMOMENTEN

DI van 17u00 tot 19u30

WO van 10u00 tot 12u30

Als deze afhaalmomenten je echt niet passen, neem dan 
even contact op, er zijn nog andere mogelijkheden. 

Zwijndrecht
Willem Elsschotstraat 6

Woning
Dit rijhuis wacht op een nieuwe bestemming. Ondertussen 
kan Moesland er terecht. Zwijndrechtse Moeslanders instal-
leren een app op hun smartphone waarmee ze de deur kun-
nen openen en weer sluiten om hun pakket af te halen. 

AFHAALMOMENTEN

DI tot 21u00 - na levering stuur ik een WhatsAppje

WO van 08u00 tot 21u00

Melsele/Smoutpot
Hennenneststraat 19

Geert Verstraeten
Geert is al decennia fervent bezig met ecologisch tuinieren 
en staat vierkant achter de principes van Moesland. Door 
een afhaalpunt in te richten bij hem thuis, kunnen ook in-
woners van Melsele en de Smoutpot zelf genieten van de 
lokale groenten van Moesland.

AFHAALMOMENTEN

DI na levering stuur ik een WhatsAppje

Andere momenten af te spreken met Geert. 
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