
Word Korte Keten Klant!
De Korte Keten is een manier van verkopen. Rechtstreeks tussen producent en consu-
ment. De prijs, de productiemethode en het aanbod worden door de landbouwer bepaald. 
Dankzij dit transparant systeem vertegenwoordigt hij zijn eigen product en meteen heel 
de korte keten. Wij, consumenten, krijgen in ruil verse en kwaliteitsvolle producten, 
recht van bij de boer. Leve de duurzame en kleinschalige handel.

Corona zet dit jaar ons leven op z’n kop waardoor vertrouwde evenementen moesten 
wijken voor onze  gezondheid. Maar niet getreurd, je kan wel nog buiten komen en produ-
centen en handelaars in de buurt leren kennen.  
Ontdek alle activiteiten op de website www.weekvandekorteketen.be

Aardbeienstreek 
donderdag- en zondagnamiddag 
13u-17u (laatste tickets om 16u) 
info@tramsiteschepdaal.be

Wist je dat Schepdaal en omstreken 
gekend was om de aardbeienteelt? Door 
de boerentram werden aardbeien en 
andere streekproducten vervoerd vanuit 
het Pajottenland naar Brussel en Ninove. 
Ontdek er meer over in de tramsite in 
Schepdaal. 
Nog steeds vind je in deze streek lekkere 
aardbeien. Ontdek de fruitboeren op de 
binnenzijde. 

Fietsen naar 
36 Korte Keten 
handelaars in 
Dilbeek

Alle info op de keerzijde. 

Stel zelf je route samen aan de hand van 
het knooppuntennetwerk en ontdek al 
fietsend hoeve- en streekproducenten 
en authentieke adresjes in Dilbeek. 
Kom in contact met ‘de korte keten’ of het 
nu een ijsje met hoevemelk, een lunch 
met lokale producten of een lokaal 
streekbiertje is ... je leert de rijkdom van 
de streek kennen. 
Wijk eens af van het uitgestippelde 
knooppuntennetwerk en loop langs bij een 
zelfplukboerderij, stel zelf een boeket 
samen bij ‘De kleur van hier en nu’ of koop 
honing bij een lokale imker. 

Heb je geen fiets? 
Huren kan bij De Rare Vos \ Marktplein 22, 
Schepdaal \ info@derarevos.com \ 0497 
82 14 36

SymBIOse

100% hoeve 
De boerenmarkt is zoals een gewone 
markt, maar met 100% hoeveproducten. 
Je bent welkom op de parking van cc 
Westrand, Kamerijklaan 46-18 in Dilbeek, 
elke zaterdag van 9u30 tot 12u.
Aansluitend kan je op het gezellige terras 
van Lou’s Plek (cc Westrand) terecht voor 
ambachtelijk ijs of een streekbier.

Kinderboerderij 
Neerhof 

sluit van 8 tot 28 augustus
Vanaf 31 augustus opnieuw gebruike-
lijke openingsuren: maandag tot vrij-
dag van 9u-17u en zondag van 14-18u.

Iedereen kent deze kinderboerderij maar 
weet je ook dat er biogroenten worden 
geteeld op één hectare grond?
De bio-seizoensgroenten kan je er kopen 
in de hoevewinkel elke woensdag en 
zondag 14-17u.

Foutje gezien? 
Ken jij handelaars die Korte Keten produc-
ten verhandelen en die niet vermeld staan 
op de achterzijde? 
Help ons het overzicht te vervolledigen 
en vraag hen zich te registreren op www.
rechtvanbijboer.be Zo worden ook zij in 
de toekomst betrokken!

VU: Carolien De Ryck

Waardebon Oxfam Wereldwinkel
Krijg een korting van 5 euro bij aankoop voor 20 euro. Of ontvang een pak 
koffie van 250 gr naar keuze bij aankoop van 20 euro. Op voorwaarde van 
deze ingevulde bon.

Naam: ………………………………………………..............................................................................................

Emailadres:...........................................................................................................................................

Wenst in de toekomst verder op de hoogte te blijven van Korte Keten initia-
tieven:  ja / neen

TIP: Indien je de kaart op de keerzijde nog wenst te gebruiken, neem dan even 
een kopie van de bon.

Bon geldig tot 15 september.

Oxfam Wereldwinkel 
In de wereldwinkel vind je nu ook streekproducten omdat Oxfam de link met de lokale 
boeren belangrijk vindt. Uiteraard kan je er ook terecht voor wijnen, bieren en zoveel 
andere voeding- en andere producten uit Zuiderse landen. Telkens met Fair Trade label 
zodat je zeker bent dat de producent hiervoor een eerlijke prijs ontvangt. 
Meer info via dilbeek@oww.be

Puur genieten
Buurtplek Itterbeek Idee 
Deze zomer start “Dilbeek Folies”: 
startende ondernemers kunnen voor een 
bepaalde periode met een pop-up hun 
idee of product lanceren. Lokale Economie 
en Cultuur en Samenleven vzw bieden aan 
twee initiatieven onderdak in buurtplek It-
terbeek Idee. Rita en Joke startten “Zoete 
Zomer,” een pop-up waar je kan genieten 
van ambachtelijk ijs, gebak, koffie en 
enkele streekbieren. 
Je vindt ze in de oude turnzaal van voor-
malige school De Wip, voor de gelegenheid 
omgebouwd tot ijssalon met een gezellig 
terrasje op het grasveld, ter hoogte van 
Weidestraat 68 in Itterbeek, ingang langs 
de groene poort. 
Vanaf het najaar zullen Carine (NeNe) en 
Manon (Zoete Potjes) de benedenverdie-
ping van het klooster aan Itterbeek Idee 
uitbaten zijnde MaDaMmms. Meer info 
volgt op Facebook en op www.madamm-
ms.be

Beleefhoek 
Waar je ook zeker even halt moet houden 
is deze unieke plek. Beleefhoek is een toffe 
afstapplek waar je lokale producenten 
kan ontdekken en er kan genieten van een 
lekker bier uit de streek. Jong en oud, 
iedereen is welkom. > www.debeleefhoek.be

leuke adresjes
Pure Chocoa  
Philippe is banketbakker, ijsbereider en 
chocolatier en geeft les aan toekomstige 
chocolatiers. Niet alleen in België, maar ook 
in Japan, Dubai en Canada. Hij werd geno-
mineerd voor beste artisanale chocolatier 
van België, werd tweede op de World Cho-
colate Masters en sleepte een nominatie in 
de wacht voor beste Belgische chocolatier.
In 2018 startten Marleen en Philippe hun 
eigen zaak: Pure Chocoa in Schepdaal. Ze 
maken ambachtelijke chocolade en verko-
pen die via hun foodtruck en Boeren en 
Buren. Op vraag van het Brussels gewest 
en de ambassade van Cuba richtten ze ook 
twee chocolademusea op in Cuba. 
Zijn producten kan je bestellen bij Boeren 
& Buren.

Boeren & Buren
Nog geen kennis gemaakt met deze 
buur? Surf dan snel naar www.boe-
renenburen.be 

Buurderij Dilbeek is een online platform 
waar je heel makkelijk lokale producten 
kan kopen. Op 1, 2, 3 maak je gratis een ac-
count aan en bestel je online. Koop wat je 
wilt, wanneer je wilt: fruit, groenten, brood, 
vlees, kaas, hoeve ijs of ambachtelijk bier. 
Je kan er wekelijks terecht voor je portie 
vers! Makkelijk en eerlijk. Waar? Savio, 
Stationsstraat 275, Dilbeek.
In september is het opnieuw wekelijks 
open op donderdag, telkens tussen 17u30 
en 19u. 




