WAAROM KIEZEN VOOR DE PLEK?

CSA staat voor “Community Supported Agriculture,” het gaat om landbouw gesteund door de
gemeenschap of eenvoudig gezegd, het gaat om klanten die geloven in echt, eerlijk en transparant
voedsel en rechtsreeks kopen van de boer.

Een antwoord op je vragen:

1. Vind je het belangrijk om een lokale boer te steunen?
Op een CSA boerderij ligt er een grote focus op de relatie tussen de boer en de klant. Mensen die
deelnemen vinden het kopen van een lokale boer erg belangrijk.
Het geeft voldoening om te weten wie je voedsel teelt.
Je oogst zelf of je koopt wekelijks of per 2 weken groenten die geweldig van smaak zijn en je weet wie
er aan werkt. Dankzij dat engagement zorg je mee voor een leefbaar inkomen.
Dat maakt dat je gemotiveerd bent om een engagement van een gans seizoen aan te gaan. Je
engageert je ook om te eten met de seizoenen.

Deze relatie gaat in 2 richtingen.
We houden van het persoonlijk contact dat we met onze klanten hebben. Buiten coronatijd
organiseren we jaarlijks een ledenfeest hier in de boomgaard.
De oogsters krijgen een maandelijkse nieuwsbrief en onze inspiratiefiches. We zien mekaar ook op
het veld.
De mensen die een pakket nemen, houden we op de hoogte van het reilen en zeilen op het veld en
we helpen je met het verwerken van je biopakket door het delen van recepten. En maandelijks krijg je
een inspiratiefiche mee in het pakket.
Onze klanten kunnen ook lid worden van een facebookgroep waar we recepten uitwisselen.

2: Hecht je waarde aan kwalitatief voedsel?
Geen tomaten in de winter, smaak is te belangrijk! Een heerlijke maaltijd klaarmaken gaat niet alleen
samen met je kwaliteiten als kok, het start bij de ingrediënten.
Je houdt van eten , van ‘echt’ eten. Groenten die smaken zoals ze moeten smaken omdat ze geteeld
zijn in goede grond! Eindelijk ervaar je hoe een wortel werkelijk moet proeven. Geen weg terug naar
de waterige versie

3: Wil je graag nieuwe groenten ontdekken?
Je biogroenten zullen je dat duwtje in de rug geven om te gaan experimenteren met nieuwe groenten
in de keuken.
Lees tussen de regeltjes hier: je zal nieuwe groenten ontdekken waar je van houdt, en je zal nieuwe
groenten ontdekken waar je minder van houdt.
We helpen je op weg met onze inspiratiefiches (samenwerking met Groenloof, Sig’s en gesponsord door
Cera).
www.groenloof.be
www.sigs.be
Het is ons doel om jullie te laten kennismaken met een grote variëteit aan groenten en iedereen op
weg te helpen om meer te eten met de seizoenen.
Je eet soms groenten die je nooit zou kopen in de winkel en die je creativiteit in de keuken een boost
geven!

4.Wanneer start het seizoen?
In 2021 start het pakkettenseizoen voor de lente op 23 maart, de zomer op 15 juni, de herfst op 28
september.
Het zelfoogstjaar start op 1 juni 2021 en loopt een jaar.

5.Hoeveel kan je oogsten, wat zit er in je pakket?
In de pluktuin oogst je voor vers gebruik, voor het aantal personen waar je voor inschreef. Soms
geven we richtlijnen over hoeveel je mag oogsten. Bijvoorbeeld aan het begin van het
tomatenseizoen.
Invriezen en inmaken kan alleen als wij aangeven dat het kan.
Voor de pakketten ga je een engagement aan per seizoen. (12 weken, 15 weken, 12 weken). Je bestelt
een basispakket van 11 euro per pakket per week of om de 2 weken.
Dat basispakket bevat 4-5 soorten groenten en is voor 2 personen of 1 grote groente-eter. Per week
bieden we ook 2 extra’s van 5 euro aan die je kan bestellen via de webwinkel. Zo kan je je pakket naar
believen uitbreiden.
Wie wil kan ook een fruitpakket bestellen.

6.Wat als je op vakantie gaat?
Geen probleem, je mag je pakket overdragen aan vrienden, buren, familie. Bovendien werken we ook
samen met het sociaal huis in Rotselaar en met ‘zonder honger naar bed’ in Keerbergen. Ze zijn heel
blij met een pakket verse groenten. Geef ons een week van tevoren een seintje welke optie je
verkiest. Als deze 2 opties niet kunnen dan betalen we het bedrag terug.

7. Afhaalpunten
Dinsdag:
Wijgmaal tussen 15u en 19u30 , Bakkerij Het Avonduur, Baron Descampslaan 89
https://hetavonduur.be/
Haacht, tussen 15u.30 en 19u., Hilde Martinez, Grote Appelstraat 16
Keerbergen, tussen 16u. en 19u., Katlijn Belmans, Mechelsebaan 66 A
Woensdag:
Werchter, de Plek , tussen 15u. en 19u., Hanewijk 44A
www.deplek.be
Haacht, tussen 15u. en 19u. Café Point Virgule, Sint-Adriaanstraat 109
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Pub/Point-Virgule-1546366512255517/

8. Wat betekent de Plek als zorgboerderij?
De Plek als zorgboerderij ondersteunt (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking met veel
talenten en mogelijkheden. We richten ons naar mensen die graag buiten werken en/of koken en ook
veel willen bijleren. We werken samen aan een duurzame en zorgzame samenleving in verbinding
met de natuur.
We zijn door het VAPH erkend als Groene Zorg- initiatief. www.groenezorg.be

9.Extra’s
We brengen de kaasjes van Weigewijs voor jullie naar de afhaalpunten. Zelfoogsters die graag kaas
bestellen kunnen de kaas afhalen op woensdag. Meer over het verhaal van Dominique en hoe je de
kaasjes bestelt vind je op de website:
www.weigewijs.be
Je kan ook biologisch fruit bestellen via de webwinkel. We vragen ook voor het fruit een engagement
per seizoen. Je kan een groot of klein pakket bestellen, wekelijks of 2wekelijks.
Plukkers kunnen het fruit ook afhalen op woensdag. https://deplek.be/webwinkel.html
Ons afhaalpunt in Wijgmaal vind je bij bakkerij het Avonduur waar je heerlijk desembrood kan kopen:
www.hetavonduur.be
Het afhaalpunt op woensdag in Haacht vind je bij café Point Virgule. Zij smeden plannen om een
kleine kruidenier te starten. Meer nieuws volgt!
https://www.facebook.com/Point-Virgule-1546366512255517

Klaar om in te tekenen?
Voor de pluktuin (volzet voor komend jaar): Stuur een mailtje naar Liesbeth@deplek.be.
Je betaalt 330 euro per volwassene en de leeftijd van kinderen x 12 euro.
Vermeld in die mail het aantal personen en de leeftijd van de kinderen. Je kan in schijven betalen.
Voor de pakketten: Bekijk de afhaalpunten op de website en betaal via de webwinkel.
www.deplek.be

