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E Coopuur

ONZE WAARDEN EN DOELSTELLINGEN

DE WINKEL

In onze coöperatieve 
zondagswinkel vind je een groot 
gamma ecologisch verantwoorde 

en kwalitatief hoogstaande 
producten aan eerlijke prijzen 
gaande van kraakvers fruit, 
smaakvolle groenten tot 
zuivelproducten.
Een groot gamma Oxfam 
bio-fairtrade en Libera Terra 
producten hebben ook een 

plaatsje gekregen in onze rekken.
Je kunt er, als je wil, je eigen 
theemengeling samenstellen 
of kiezen voor je favoriete 

kruidenpoeders en bouillons 
afkomstig van ter plaatse 
gekweekte en verwerkte
biokruiden.
Je vindt er gedroogde vruchten, 
plantaardige gastronomische 
oliën en azijnen.

Daarnaast behoren ook een 
wildezadenbank, kwaliteitsvolle 
bakmelen, wijnen in bulk, lokale 
bieren, aromatische producten, 
etherische oliën, cosmetische 
hydrolaten, kamergeuren en 
unieke parfums tot ons 
uitgebreid assortiment.

Kortom, alles voor de bewuste 
consument !

WAT VIND JE IN ONZE REKKEN ?

COOPUUR is gelegen in OOSTWINKEL (deelgemeente Lievegem)
Veldhoek 33. 
Midden in heerlijk geurende kruidenpercelen en op het kruispunt van
veel fiets- en wandelwegen van het landschapspark Drongengoed.

WINKEL en TERRAS
open van 9 tot 17 uur
(enkel op zondag) 

IEDEREEN
VAN HARTE WELKOM !
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LOKAAL/BIO

COOPUUR wil met de verkoop 
van  kwalitatieve producten,
die de tijd kregen om te groeien 
en die geteeld werden met 
respect voor de natuur,
onze lokale producenten 
steunen en promoten.
Wij kiezen ervoor om samen
te werken met lokale, 
kleinschalige bedrijven.
Op die manier zijn we er zeker van 
altijd verse seizoensgebonden 
producten te kunnen aanbieden 
die bovendien geen duizenden 
kilometers hebben moeten 
reizen om tot bij de consument 
te geraken. We weten ook dat 
wie ze geproduceerd heeft er 
een eerlijke prijs voor heeft 
gekregen.

DUURZAAM

COOPUUR heeft een hekel
aan afval, verspilling en plastic.
Wij trachten de impact van onze 
activiteiten op het milieu zo 
klein en ecologisch mogelijk te 
houden en zuinig om te springen 
met de grondstoffen van onze 
planeet.
Daarom worden veel van onze 
producten in bulk aangeboden. 
Breng dus zeker je eigen 
herbruikbare verpakking
mee naar de winkel.

SOCIAAL
COOPUUR wil naast een 
winkel ook een sfeervolle 
ontmoetingsplaats zijn waar 
producenten en consumenten 

elkaar kunnen ontmoeten en 
uitleg en informatie over de 
aangeboden producten kan 
verkregen worden.
Zo je wil, kan je genieten van een 
drankje of hapje op ons gezellig 
terras.
In COOPUUR is plaats
en aandacht voor iedereen. 
Een inclusieve samenleving 
is ook een van de waarden die 
COOPUUR hoog in het vaandel 
draagt.

FAIRTRADE

Bij COOPUUR staat winst maken 
niet op de eerste plaats !
Onder het motto 'Handel maar 
dan eerlijk' ijvert COOPUUR voor 

Samen sterk is het basisidee 
achter elke coöperatie ! 

Onze coöperanten besturen,
werken en beslissen samen

over hun leveranciers,
de aangeboden producten,

hun activiteiten,
en de richting die ze uitgaan. 
Zij hopen met hun initiatief
zoveel mogelijk mensen,

ja, ook jij, beste lezer,
te begeesteren en te inspireren 

om te werken aan een 
samenleving die ecologischer, 

eerlijker, socialer en duurzamer is.

Zin om mee te doen?

een eerlijker verdeling van de 
rijkdom tussen Noord en Zuid. 
Op die manier trachten wij 
ons steentje bij te dragen aan 
een rechtvaardiger wereld 
zonder armoede waar alle 
mensen gewaardeerd en gelijk 
behandeld worden en waarin 
economie en handel de grenzen 
van onze planeet en de noden 
van toekomstige generaties 
respecteren.

Je kunt al onze activiteiten volgen op onze 
website en de sociale media !

Verantwoordelijke uitgever: Christel Vanvooren, Veldhoek 33, Oostwinkel (Lievegem)

Officeel erkend Infopunt 
Toerisme Meetjesland
en
Gastheer van het Landschap 
(landschapspark Drongengoed)


