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Tips à volonté: Week van de Korte Keten
30 APRIL 2019

Proeverijen, opendeurdagen, fiets- en wandeltochten, boerenmarkten, eten op unieke locaties … Vanaf zaterdag 4 mei vindt voor de
tweede keer in heel Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats, waarbij talloze organisaties en producenten lokale producten
recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen. En het belooft een knaleditie te worden, want werkelijk honderden activiteiten
staan er op de agenda in de vijf Vlaamse provincies.

Proeverijen, opendeurdagen, fiets- en wandeltochten, boerenmarkten, eten op unieke locaties … Vanaf zaterdag 4 mei vindt voor de tweede keer in
heel Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats, waarbij talloze organisaties en producenten lokale producten recht van bij de boer in de
schijnwerpers plaatsen. En het belooft een knaleditie te worden, want werkelijk honderden activiteiten staan er op de agenda in de vijf Vlaamse
provincies.
Nu al keuzestress na het lezen van de inleiding? Dat is te begrijpen, want kiezen is altijd een beetje verliezen. Maar één ding is zeker: wat je ook
kiest, het wordt absoluut op en top genieten van overheerlijke lokale producten.
Wij doken alvast eens in de agenda op de website van de Week van de Korte Keten, en zochten per provincie twee toppers uit:

West-Vlaanderen

Streekpicknick in het stadspark, Poperinge – 12/05
Als afsluiter van de Week van de Korte Keten slaan l’Heritage en Buurderije Poperinge de handen in elkaar en organiseren ze een grote
streekpicknick in het stadspark van Poperinge. Het wordt genieten van 100 % lekkers uit Poperinge en omstreken (brood, charcuterie, groentjes,
kaas, fruitsappen, wijn, bier …).
En omdat het Moederdag is, krijgen alle mama’s een goodiebag
11u30-16u00
Prijs: volwassenen 15 euro, kinderen 10 euro
Inschrijven t.e.m. 07/05
Meer info

Rondleiding en rabarbertaart, Gijverinkhove – 05/05
Op rabarberhoeve Het Warandehof kun je op 5 mei onder begeleiding en met deskundige uitleg van rabarberboer Pol zelf je rabarber plukken.
Daarna verwent Katrien je met een tas koffie en zelfgebakken rabarbertaart, en krijg je een rabarberlekkernij mee naar huis.
15u00-16u00
Prijs: volwassenen 5 euro, kinderen 3 euro
Inschrijven tot 03/05
Meer info

Vlaams-Brabant
Boerenbelevingsmarkt ‘Farm Fair’, Zemst – 12/05
Samen met de gidsen ontdek je de korte keten langs het vleesvee en de strawberry love tour, degusteer je hoeveproducten én ontmoet je de
partners.
13u30-18u00
Prijs: gratis
Inschrijven niet nodig
Meer info
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Rondje Bruegelen, Pajottenland – 05/05
Het Pajottenland proeven en beleven via een dagtocht met de scooter, een 2PK'tje of VW-minibusje. Je passeert langs vier Pajotse ambassadeurs:
Fruit Billens-Van Laer in Gooik, Museum Belgisch Trekpaard in Vollezele, Lunch in Terlindenhof in Herfelingen of Wijndomein Dappersveld in
Elingen.
09u00 - …
Prijs: afhankelijk van inhoud pakket
Inschrijven via de website
Meer info
Grasduin zeker zelf ook eens in de overvolle kalender van de Week van de Korte Keten en geniet, geniet, geniet en … geniet!
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