
 
“Mooiste vleestoonbank van België”  

Op DONDERDAG 17 november 2022 te Oudenaarde om 19:30 uur 

 

Verslag 

Op donderdagavond 17 november 2022  

om 19:30 u werden de leden ontvangen door de 

ondervoorzitter van Gent Norbert Van 

Speybroeck.  

Alsook door de zaakvoerster Nathalie Van Der 

Straeten, echtgenote van Tom Blockeel en het 

personeel 

 

 



OPENINGSWOORD 

Om 8 uur start onze ondersvoorzitter Norbert Van Speybroeck de avond met een 

welkomstwoord en dank voor de gastvrije ontvangst. 

 

Met een 40-tal leden v/d Slagersbond van Gent 

mochten we een kijkje nemen achter de schermen 

en kennismaken met het team dat deze slagerij de 

prestigieuze titel bezorgde van “De Mooiste 

Vleestoonbank van België in 2021”. Dit geeft 

enorm veel voldoening voor al het harde werk dat 

we met ons team elke dag leveren", zegt Nathalie. 

Daarna met een toelichting over de historiek van 

de slagerij, toelichting dat ze steeds streven om de 

beste kwaliteit aan onze klanten te bieden.  

De passie voor ambachtelijke zelfgemaakte 

vleeswaren zit ook in het bloed en mannifesteerd 

zich ook als 3de beste Beenhouwer van België 



Alles begint bij de keuze van het beste vlees.  

Het rundvlees van eigen kweek van op de hoeve van “Stal Blockeel” onder toezicht 

van “Tom Blockeel” die instaat voor de kwaliteit en het smaakvolle eindproduct.  

 

Daarom ook de 

samenwerking met 

BRASVAR het 

betere 

varkensvlees 

met een unieke, 

karaktervolle 

smaak en dat 

resulteert in een 

smaakvol stukje 

varkensvlees voor 

onze klanten. 

 

 



 
 

Het paradepaardje is het vers Rundvlees van eigen kweek die de smaak zo uniek 

maakt en  de sleutel is van het grote succes. Dit resulteerd zich in extra verkoop. 

 

-  Zaakvoerster Nathalie Van Der Straeten en de afdeling verantwoordelijken gaven 

een toelichting over het aanbod van producten en de trends in de slagerij. 

 

Ondertussen werden de leden verwent 

met heerlijke hapjes, gemaakt met het 

overheerlijke varkensvlees van BRASVAR.  

Dit konden we dan ook royaal 

doorspoelen met het exclusieve bier van 

BRASVAR of met een glaasje witte of rode 

wijn en andere frisdranken waarvoor 

dank. 

 



Naast onze eigen traditionele producten zoals rund, kalf, lam, varken, gevogelte en 

wild, bieden we hier ook een ruim assortiment van artisanale vleeswaren. 

 

 

Alsook onze eigen artisanale bereidingen in bediening en in zelfbediening. 

 

    

We houden ook rekening met de noden van de klant en bieden voor ieder wat wils, 

eveneens houden we ook rekening met de porties voor de alleenstaande mensen. 



RONDLEIDING IN HET ATELIER VAN 

Zaakvoerders Tom & Nathalie stelden ook het atelier en zijn bijhorende ruimtes 

open. Dit alles met de nodige uitleg en antwoorden op de vragen van de aanwezige 

leden. Iedereen mocht foto’s nemen van de toonbank en diens meer! 

 

Het siert hen dat ze zo open zijn over hun zaak en er niet voor terugdeinzen om 

details prijs te geven die de aanwezige leden zeker waardeerden. 

OOK MET DANK AAN -  - HOMEMADE DESSERTS 

Maisonie is een bedrijf dat alles in het werk stelt om uit te blinken 

in superieure kwaliteit en klantgerichte Homemade Desserts. 

Het unieke aan Maisonie is dat we van begin tot het einde alles in 

eigen beheer bereiden en zodoende het volledige 

productieproces onder controle hebben in onze nieuwe fabriek. 

Dit biedt ons de zekerheid om enkel en alleen met topkwaliteit te werken. 

Wij mochten de producten proeven en deze vielen zeer goed in de smaak bij de leden. 

 

Tot slot wenst het bestuur Tom en Nathalie van slagerij Blockeel nog eens extra te 

bedanken voor de goede ontvangst. We danken eveneens iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd om deze avond tot een mooi en geslaagd geheel te verzorgen. 

 

Het bestuur 

 

 


