
KRAAYBEEKERHOF 
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OOGSTAANDEEL
Neem bijvoorbeeld een oogstaandeel. Door deze aan het begin van 
het groeiseizoen te betalen, kunnen de boeren aan het begin van het 
teeltseizoen genoeg zaadgoed, plantgoed en andere materialen 
inkopen en heerlijke groente telen. 

HOE WERKT HET
– Start: voorjaar 2017
–  4 soorten groente 

(voor 1 à 2 personen)
–  30 weken per jaar 

(vanaf eind april tot half 
november)

–  300,00 euro aan het  
begin van het seizoen 
te betalen 
(10,00 euro per week)

–  Elke maand is een 
instapmoment voor 
nieuwe aandeelhouders 

NOG MEER HULP
Binnenkort start er ook
een crowdfundingsactie  
voor een Groundfridge  
om groente en fruit  
duurzaam te kunnen 
bewaren.

Op Kraaybeekerhof wordt de moestuin een plek voor bio- 
dynamische stadslandbouw. Daardoor kunnen wij vanaf 
2017 meer mooie producten bieden van eigen landgoed. 
U kunt straks genieten van onze nieuwe aandelen en zo 
meewerken aan een gezonde aarde.

SCHAAP

––––30
WEKEN

APRIL-NOVEMBER––––
4

SOORTEN
GROENTE

PER WEEK––––VOOR

1 À 2
PERSONEN––––

4
AANDELEN

€10
PER WEEK

Aanmelden kan op:
craay@kraaybeekerhof.nl / 06 24 14 44 61 (boerin Annelies) 

of op de intekenlijst in de winkel en restaurant



Meewerken aan een sterk Biologisch Dynamisch kippenras?  
Dat kan door een aandeel Hagheweyde kip te nemen. 

HOE WERKT HET
Geef de kip een naam en krijg eens in de 3 weken je eigen doosje 
van 6 eieren op te halen bij de winkel (10 keer van eind april tot half 
november, elke 3 weken).
» Start: voorjaar 2017 / 35,00 euro per aandeel

NOG MEER HULP
Binnenkort start er ook een crowfundingsactie voor een mobiel kippen-
hok, zodat de kippen vossenvrij kunnen slapen en eieren leggen.

Het Tamworthvarken is niet zomaar een varken, het is een noeste 
arbeider op de tuin. Hij woelt de grond om, eet de onkruiden op 
en bemest het land. Het vlees van de varkens is zeer smaakvol. 
We starten met 3 biggen op het landgoed. 

HOE WERKT HET 
Een varken gaat in aandelen: 1/3 deel mogelijk, maar ook 3/3 om een 
heel varken te adopteren. Naamgeving, je eigen groente-afval brengen 
en ontvang na de slacht 3 kg heerlijk varkensvlees. 
» Start: voorjaar 2017 / 75,00 euro per aandeel

Het Kempisch Heideschaap is een natuurgrasmaaier pur sang. 
Zij helpt ons het gras op het landgoed kort te houden. Het vlees 
wordt geroemd om zijn smaak en malsheid. Najaar 2017 komen 
er 5 schapen op het landgoed.

HOE WERKT HET 
Een schaap gaat in 4 aandelen. Naast 2 kg mals schapenvlees, word 
je uitgenodigd om een keer mee te helpen als hulpherder en mag je 
de lammetjes de fles geven. Daarnaast krijg je een uitnodiging voor 
het schaapscheerdersfeest met een bon voor koffie/thee met taart.
» Start: augustus 2017 / 75,00 euro per aandeel

NOG MEER HULP
Om schapen te kunnen laten lammeren is er een hok nodig.  
Binnenkort start hier ook een crowdfundingsactie voor.

Aanmelden kan op:
craay@kraaybeekerhof.nl / 06 24 14 44 61 (boerin Annelies) 

of op de intekenlijst in de winkel en restaurant
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