
Wij hebben goesting,
maken dromen waar,
nee wordt ja,
‘wat als’ wordt gewoon doen.

In W//OEST gaat buffelen over in borrelen. Een 
plek waar ondernemers en creatievelingen een 
lunch verorberen, lekker hapjes binnenladen 
en nieuwe plannen smeden. Wild en ongetemd.  
Waar besluiten worden genomen, maar waar ook 
veel wordt gepalaverd. Waar werken, ontmoeten, 
beleven en creëren elkaar versterken en samen 
zoveel meer zijn. Werken zonder kantoor en koffie 
zonder filter. Een plek waar je een bewuste en ge-
zonde leefstijl kan combineren met een drukbezet 
stadsleven. Ontbijt, lunch, tapas, het kan allemaal 
in W//OEST.

Via deze W//OESTE GAZET willen we jullie onze 
leveranciers en onze samenwerkingen even voor-
stellen. Wie het net iets anders aanpakt, onder-
nemingen klein en groot die een verschil kunnen 
en willen maken. Ook zij maken ons W//OEST en 
daarom horen ze bij ons thuis.

DE  
WOESTE  
GAZET



ONZE  
WOESTE  
BRODEN

HEERLIJK EERLIJKE 
KOFFIE

Sociale Bakkerij Compaan is een sociale werk-
plaats, maar noemt zich liever een eco-sociaal be-
drijf. “In onze bakkerij worden bio-gecertificeerde 
lekkernijen geproduceerd. We bakken heerlijke 
biologische desembroden die alle tijd krijgen om 
te rijzen en te rusten tot ze het beste smaakpallet 
bereiken, met volle granen en eerlijke grondstof-
fen. Het belangrijkste hebben we hiermee nog niet 
gezegd: de bakkerij verschaft werk en opleiding 
aan mensen met een lange afstand tot de arbeids-
markt. In de bakkerij leren ze niet alleen brood 
bakken, we maken onze mensen sterker om na 
hun verblijf bij ons door te kunnen stromen naar 
een échte job.”

 
 www.compaan.be  

Oxfam Fair Trade koopt producten van georgani-
seerde kleine of middelgrote producentengroepen 
in het Zuiden en betaalt hen een eerlijke prijs. Dit 
garandeert de producenten een waardig inkomen. 
Daar bovenop betaalt Oxfam Fair Trade een fair-
tradepremie, die de producenten kunnen investe-

ren in betere landbouwtechnieken, productont-
wikkeling, training en opleiding, gezondheidszorg, 
huisvesting en infrastructuur. Bovendien is het 
gewoon echt lekkere koffie!

 www.oxfam.be  

Minimum 90% washed arabica 
(herkomst: Tanzania, Honduras, Peru & Nicaragua)



EEN  
STUKSKE 
KAAS  
OP ZIJN TIJD

GROENTEN  
RECHT VAN HET VELD

Lokaal en artisanaal: Het Hinkelspel bestaat 
reeds 30 jaar als coöperatieve kaasmakerij. “Onze 
core-business is biologische artisanale kaas ma-
ken en verkopen. Het Hinkelspel is een coöpera-
tieve vennootschap waarin de meeste werkne-
mers ook coöperant zijn. Dit betekent dat er op 
een democratische manier beslissingen worden 
genomen die de verdere evolutie van het bedrijf 
sturen.

 
 www.hethinkelspel.be 

Onze groenten worden grotendeels aangekocht 
bij CSA ‘t Schaaphof te Landegem, een gloed-
nieuwe zelfplukhoeve, uit de grond gestampt door 
2 gemotiveerde, kersverse boerinnen. Door klein-
schalige, biologische en lokale groentenproductie, 
die landbouw en consumenten verbindt, schrijven 
ze mee aan een mooie landbouwtoekomst. 

“Onze missie is eenvoudig en duurzaam,  
nl. lekkere kaas maken uit rauwe biomelk  

in een open democratisch samenwerkingsverband  
tussen boeren, arbeiders en klanten.”

Ze telen onze groenten met zorg. Zorg voor bo-
dem, milieu, dier en mens. Zorg voor bodem 
staat centraal in de biologische landbouw. Geen 
groenten zonder gezonde bodem. Ze bewerken de 
bodem niet te diep, en gebruiken uiteraard geen 
pesticiden, herbiciden of chemische kunstmest.

 www.tschaaphof.be 



BIER  
GEBROUWEN 
MET VERSE 
HOP

De Belgische brouwerij De Ranke, gelegen te 
Dotenijs, heeft de afgelopen jaren bewezen dat 
ze niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan. 
Al sinds hun opstart in 1997 kiezen de brouwers 
Nino Bacelle en Guido Devos resoluut voor bittere, 
smaakvolle bieren zonder compromissen. In de 
internationale bierwereld worden ze nog steeds 
aanzien als ware pioniers van de bittere, hoppige 
bieren.

De keuze om enkel met echte, Belgische hopbellen 
te werken, en niet met extracten of toevoegingen, 
speelt hierbij een cruciale rol. Een arbeidsinten-
sief en tijdrovend proces, maar vooral een bewus-
te keuze voor meer kwaliteit, traditie  en smaak.

 
 www.deranke.be 

Saison de Dottignies is een Henegouwse saison van hoge gisting,  
met een relatief laag alcoholgehalte waardoor de smaakbalans goed bewaard blijft. 
SMAAK: Vol van smaak, maar licht om te drinken.  
Stevig gehopt en dorstlessend, typerend aan saison-bieren.

 amber, 5,5% vol. alc., 16 EBC, 45 IBU, op tap, 25 & 33 cl. 

Guldenberg is een evenwichtig abdijbier van hoge gisting. Het dankt zijn naam  
aan de voormalige Guldenbergabdij te Wevelgem waar vroeger ooit bier gebrouwen werd.
SMAAK: Volmondig abdijbier die perfect balanceert tussen zoet en bitter. Het wordt  
gedry-hopped met Hallertau Mittelfrüh wat zijn unieke zacht-bittere smaak en aroma geeft.

 goudblond, 8% vol. alc., 12 EBC, 40 IBU, op tap, 25 & 33 cl.

XX-bitter is ons bitterste bier van hoge gisting, die ondanks zijn laag alcoholpercentage,  
een rijke volle smaak voortbrengt die lang blijft nazinderen.
SMAAK: Zeer bitter, maar toch evenwichtig.  
Met een uitgesproken hopsmaak die lang blijft aanhouden.

 stroblond, 6% vol. alc., 10 EBC, 60 tot 65 IBU, op fles, 33 cl.

Noir de Dottignies is een complexe, donker bier van hoge gisting, gebrouwen met  
7 verschillende mouten waaronder chocolade- en gebrande mouten.
SMAAK: Stevige gebrande moutsmaak met een zachte hopbitterheid.

 zwart, 8,5% vol. alc., 100 EBC, 46 IBU, op fles, 33 cl. 

XXX-Bitter is een variatie op het bestaande XX-bitter,  
waar 50% meer hop aan toegevoegd wordt.
SMAAK: Volmondig bitter bier, geeft de impressie zachter te smaken dan  
xx-bitter, ondanks hogere IBU-waarde.

 stroblond, 6% vol. alc., 10 EBC, 70 tot 75 IBU, op fles, 75 cl., dec. tot juli

Hop Harvest wordt jaarlijks gebrouwen met de verse hop-oogst. Er wordt bewust gekozen voor 
het brouwen met ongedroogde hop, wat het bier een zeer specifieke florale bittere toets geeft.
SMAAK: Florale volle bitterheid, zachte afdronk.

 blond-amber (kan variëren), 6% vol. alc., 35 tot 45 IBU, op fles, 75 cl., okt. tot nov.

Kriek de Ranke is een ongezoet kriekenbier van gemengde gisting, het ontstaat uit een 
mengeling van een oud Vlaams bier, met 25 kilogram zure krieken/hl en lambiek.
SMAAK: Volle kriekensmaak, zuur & dorstlessend. Lichte eiksmaak door houtlagering.

 rood, 7% vol. alc., PH 3,5, 39 EBC, op fles, 75 cl, beperkt beschikbaar.

Cuvée De Ranke is een versnijbier van gemengde gisting, een combinatie van  
bier die op vaten verouderd en lambiek.
SMAAK: Volle zure smaak met een hint van eik door houtlagering.

 amber, 7% vol. alc., PH 3,5, 22 EBC, op fles, 75 cl, beperkt beschikbaar.

Hoewel Simplex een bier van hoge gisting is, heeft het bier alle karakteristieken van een 
‘ouderwetse’ pils. Het is een blond, ongefilterd, ongepasteuriseerd en bitter bier, rijk aan hop en 
met een laag alcoholpercentage. Dat zorgt er voor dat dit stroblond bier bijzonder drinkbaar en 
verfrissend is, zonder verlies van smaak of karakter.
SMAAK: Verfrissend, licht en lekker bitter.
 
 stroblond, 4,5% vol. alc., 11 EBC, 50 IBU, binnenkort beschikbaar!



RODE EN ROSÉ HUISWIJN

Mérifons 
Pays d’Oc 
Domaine de Malavieille 

Domein gelegen aan de Lac du Salagou (50km van 
Montpellier en de Middellandse Zee), bekend om 
zijn bijzondere terroir van rode aarde en basalt-
rotsen boordevol mineraliteit. De rode huiswijn is 
vervaardigd van Carignan en grenache druiven. De 
rosé hoofdzakelijk op basis van syrah en grenache 
druiven. De wijn is jong, net na de fermentatie op 
vaatjes getrokken, wat resulteert in de frisheid en 
fruit.  Natuurwijn – bio én Demeter gecertifieerd.

BIO 
WIJNEN

L’Apéro d’Oc importeert sinds 2007 natuurlijke, biologische en bio-dynamische wijn uit 
de Languedoc in Zuid-Frankrijk. De wijnboeren werken op duurzame manier met respect 
voor de omgeving. De wijnen zijn karaktervol en no-nonsense, elk met een eigen identiteit 
en verhaal. De smaken zijn ingebed in het zonnige zuiden. Vakantiegevoel verzekerd!

 
 www.laperodoc.be 

WITTE HUISWIJN

Picpoul de Pinet 
Ormarine

Ormarine is een cooperatieve van wijnboeren die 
hun wijngaarden aan de Mediterrane kust hebben, 
bij Montpellier. De Picpoul is een lokale druif : “son 
terroir, c’est la mer”. Elke avond worden de wijn-
gaarden afgekoeld door een zeebriesje, waardoor 
er op deze zonnige terroir toch een lekkere droge, 
frisse wijn kan worden gemaakt. Dé aperitiefwijn 
op zwoele zomeravonden en de beste begeleider 
van zeevruchten en slaatjes allerhande.



HEERLIJKE 
WIJNEN
Tinto is een wijnimport in Heusden (bij Gent), 
voortdurend op zoek naar betaalbare wijnen uit de 
beste Europese terroirs: Originele instapwijnen, 
perfecte huiswijnen of wijnen met net-dat-tikkel-
tje-extra: wijnen met mineraliteit, terroir-karakter, 
vaak ook met een vleugje eigenzinnigheid.

We hebben een boon voor wijnbouwers die bio-
logisch werken en koppig hun eigen weg uitstip-
pelen; wijnmakers die vernieuwen en inspireren 
maar ook de hoogste scores krijgen van de critici.

 
 www.wijnhuistinto.be 

WIT
Marques de Irun Verdejo 2015

herkomst: Rueda (Spanje)
druif: verdejo
lichte, frisse witte wijn met aroma’s van citrus, 
perzik en tropisch fruit, bloemen en frisse kruiden 
zoals venkel, munt
ps: druiven groeien op grote hoogte  
(>700 meter) wat in het warme Spaanse  
binnenland toch nog frisse witte wijnen geeft

Domaine La Croix Belle Chardonnay 2016
herkomst: Côtes de Thongue  
(Languedoc, Frankrijk)
druif: chardonnay
medium-bodied witte wijn met aroma’s van citrus, 
kweepeer, lichte noten- en botertoets
culture raisonnée (label terra vitis); geïnspireerd 
door biodynamische wijnbouw

ROSÉ
Domaine La Croix Belle “Caringole” 2015
herkomst: Côtes de Thongue  
(Languedoc, Frankrijk)
druiven: syrah, grenache
aroma’s:  rode bes, peer en rozenblaadjes
culture raisonnée (label terra vitis); geïnspireerd 
door biodynamische wijnbouw

ROOD
Domaine La Croix Belle “Caringole” 2016
herkomst: Côtes de Thongue  
(Languedoc, Frankrijk)
druiven: syrah, carignan, merlot
medium-bodied rode wijn met de zon in het glas; 
aroma’s: zwarte en rode bes, mediterrane kruiden
culture raisonnée (label terra vitis); geïnspireerd 
door biodynamische wijnbouw

Ermita del Conde “El Vuelo” 2012
herkomst: Castilla Y Leon (Spanje)
druiven: 90% tempranillo, 10% merlot
full-bodied Spaanse wijn  die 12 maand 
eikopvoeding kreeg
aroma’s: zwarte bes, bosvruchten, specerijen 
(zwarte peper, vanille)
biologische wijn
ps: druiven groeien op bijna 1000 meter hoogte, 
vandaar de melding “mountain wine”  

BUBBELS
Cavarnícola Brut Nature (Organic)
herkomst: Cava
druiven: xarel-lo 40%, macabeo 35%, parellada 25%
aroma’s: rijp wit fruit, lichte toast- en gisttoetsen
volledig biologische Cava wat zeldzaam is en 
bovendien “brut nature” bovendien dus geen dosage 
(toevoeging suiker na de gisting)
ps: een cavernícola is een holbewoner, Cava wordt 
in diepe, donkere kelders gemaakt vandaar de 
naam…



WOESTE 
KUNST
We vonden een aantal kunstenaars die  
met het witte canvas dat we hen konden geven, 
interessante interpretaties maakten.

MARY ANN
plant/slang in de gang

Legend has it that my estranged cousin spilled 
charcoal in my formula. I have been drawing ever 
since. On walls, creatures and bellybuttons, if you 
can think it, I’ve soiled it with ink at one point or 
another. However, tablet, or plain old paper, re-
main my go to.

 
 www.sugarnomilk.com 

PIETER VERBEKE
Cirkel op raam meeting room

@pieterillustrator is een multidisciplinair kun-
stenaar zonder vaste stijl en werkmethode. Elke 
nieuwe locatie biedt zijn eigen mogelijkheden en 
in functie van de locatie gaat pieter op zoek naar 
een stijl en techniek die er het best bij past. In het 
geval van Woest heeft hij gekozen voor een raam-
tekening. De cirkels staan voor planeten.

TINEKE DE COSTER
Maan op zolderverdiep

My work can be seen as an investigation into the 
medium of painting itself. I am intrigued by the 
moment when lines, colours and surfaces come 
together and create a new reality. My way of wor-
king consists on a research base wherein every 
painting arises out of a previous painting; there is 
interaction between them. It is a constant evoluti-
on wherein they relate to each other.

 
 www.tinekedecoster.wordpress.com 



WOESTE 
CREATIVITEIT

We vonden een aantal creatievelingen die  
met het witte canvas dat we hen konden geven, 
interessante interpretaties maakten.

DUIF
lay out en interieurtips

Interieurideeën/inrichting/advies op maat.                                                                    
Scandinavisch getint met een vleugje vintage. 
(Her)inrichting van uw woonst tot begeleiding  
in aankoop meubilair.

 
 www.duif-interieur.be 

RECUP DESIGN
De WOESTE muur, de toog, de lange tafel, 
de muurtoog, de bank, de tafels, ...

Eco-sociale onderneming Recup Design maakt 
prachtige meubels uit herbruikbaar hout.  
Steigerhout wordt zo een enige bibliotheekkast, 
een oude squashvloer verandert in een sublie-
me eettafel en met een afgedankte terrasvloer 
bouwen we een nieuw tuinhuis.

En bovendien: met de kleinst mogelijke ecolo-
gische voetafdruk. Goed voor ons, voor onze kids 
en voor onze planeet!

 
 www.labeur.be 

VRIJE RUIMTE
mosletters op muur

Vrijeruimte staat voor creatieve 
vormgeving. Onze projecten  
omvatten artistieke schilderingen, 
ruimtelijke vormgeving en  
grafisch werk.

 
 www.vrijeruimte.be 

SEÑOR COLOR/ 
SIDIO MODERNE
betonwand achter de bar

Zoals de naam doet vermoeden, gaat het hier 
over kleur. Letterlijk én figuurlijk. Kleur geven be-
tekent: het uitzicht veranderen. Dat gaat van sub-
tiel tot monumentaal. Van letters tot beeld. Maar 
telkens aangepast aan de specifieke eigenschap-
pen van de locatie en natuurlijk aan de noden 
van de klant. Señor Color biedt u handwerk, geen 
bandwerk. Señor Color laat sporen na. Misschien 
binnenkort bij u?

 
 www.facebook.com/SidioModerne 

“Zonder Duif  
was WOEST  

niet WOEST.” 
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