Proef de streek van Bels Lijntje
Tijdens het Cultureel Fietsevent op zondag 8 september worden alle zintuigen van de deelnemers
geprikkeld. Langs de voormalige spoorwegverbinding Bels Lijntje tussen Tilburg en Turnhout, zijn
op het evenement behalve een groot aantal culturele activiteiten, ook Vlaamse en Brabantse
ambachtelijke lekkernijen te vinden. Onderweg proeft de bezoeker van verschillende
streekproducten: schapenkaas, bier, St. Jans Roggekoek en meer.
Coriene Timmermans, van schapenkaasboerderij de Schaepsdyck (Gilze), vertelt over de schapenkaas die
ze meeneemt: "Tijdens het Cultureel Fietsevent presenteren we verschillende soorten, zowel de naturel- als
kruidenvariant. De rauwmelkse schapenkaas is vol van smaak, licht verteerbaar en al sinds eeuwen bekend
in dit gebied. Dat is een traditie die we bij de Schaepsdyck willen voortzetten. Schapen spelen van oudsher
een belangrijke rol in Brabant. Als bron van melk voor de kaas, van vlees voor consumptie en van wol voor
de warmte. Ze begraasden ook de heiden en met hun mest maakten ze de zandgronden vruchtbaar."
José van Bakker Hans Vermeer in Alphen presenteert op 8 september verschillende ambachtelijke
streekproducten. "We komen met meerdere St. Jansroggeproducten: kruidkoek, crackers en koekjes", vertelt
José. Hiervan vindt het hele productieproces plaats in eigen regio: van molenaar tot bakker, van graan tot
verpakking. "Het is ook uniek omdat ze worden gemaakt met een vergeten oergraansoort, welke nu weer in
de streek verbouwd wordt."José neemt nog meer lekkers uit de omgeving mee, waaronder St. Jansroggebier
van Landgoed De Hoevens in Alphen. Qua smaak is het wat bitter net als het Engelse ale, maar het St.
Jansrogge zorgt voor een fruitige nasmaak.
Ook bij de Klein Engelandhoeve (Turnhout) is een presentatie van verschillende streekproducten."Mijn
grootste uitdaging is eten van dichtbij!", vertelt Christine Roelofs streekproductleverancier van de hoeve.
"Groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin, dat is al een gegeven op zich, maar ook nadenken over welke
gewassen hier eigenlijk echt thuis zijn, van oorsprong of omdat ze goed buiten gedijen. We hebben ook
geweldig vlees en vis van het seizoen en uit de buurt".
Dion Heerkens is lid van de initiatiefgroep van het event. "Het aantal ambachtelijke streekproducten neemt
almaar toe: schapenkaas, Kempisch lamsvlees, Turnhoutse Kweepeergelei, wijn, groenten, bier, fruitsappen
en ga zo maar verder. Het zou prachtig zijn als mede dankzij dit initiatief in 2017 bij het 150-jarig bestaan
van het Bels Lijntje de gezamenlijke streekproducenten uit de Kempen en het Land van Turnhout hun
smaakvolle producten leveren aan tientallen restaurants tussen Tilburg en Turnhout. In goed gezelschap met
elkaar genieten van lekker eten en drinken. Dat past bij Brabanders en Vlamingen! "
Fiets mee op 8 september!
Op www.belslijntje.com kunt u zich direct aanmelden voor deelname, u vindt er ook meer informatie over het
programma. Deelname aan het Culturele Fietsevent is vrij, maar gedurende de hele tocht op eigen
verantwoordelijkheid.

