
 
 

 

Fairtradetombola (van 5 t.e.m. 9 mei) 
 

21 plaatsen, met fairtrade- of Hasseltse 
hoeveproducten, bieden je deze tombola aan.  
 

Ieder fairtrade- of hoeveproduct dat je er 
bestelt, geeft recht op een tombolabiljet. 
Deponeer het in de tombolabus en maak kans 
op één van de vele mooie (h)eerlijke prijzen. 
 

Op 10 mei worden de winnaars bekend 
gemaakt, tijdens het (h)Eerlijk straatfeest.   
 

Welke zaken doen mee? 
 

Biokruidenierke 
Café Café 
Café Cambrinus 
Café De Egel 
Café Het Schaap 
De Boelvaar 
De Levensboom 
De Wroeter (tijdens de wekelijkse markt) 
Fruitbedrijf Grammen 
Het Doppahuis 
Het Nieuwe Huis 
Het Stadsmus – Tuincafé 
Het Theatercafé (CCHasselt) 
Het Vrijzinnig Onmoetingscentrum  
Muziekodroom 
Oxfam-Wereldwinkels Hasselt en Stevoort  
Puur Puur Natuurcafé 
Swijsenhof Kuringen 
Villa Kakelbont 
Zuppa Soupbar

(h)Eerlijk straatfeest 
 
Zaterdag 10 mei van 11 tot 17 uur. 
Op de Grote Markt van Hasselt. 
 
10 mei is wereldwijd de Internationale 
Dag van Eerlijke Handel. Hasselt viert 
dan twee jaar FairTradeGemeente.  
 
We openen een nieuw seizoen van 
Hasseltse straatfeesten. Met gratis 
proeverijen en degustaties van het 
lekkerste wat onze Hasseltse boeren en 
hun collega’s uit het Zuiden ons bieden. 
 
Doorlopend een standenmarkt met 
mogelijkheid tot aankoop van Hasseltse 
boerenproducten en eerlijke handels-
producten van de Oxfam-Wereldwinkels. 
 
Schuif mee aan tafel en neem allerlei 
ideeën mee om ook van jouw straatfeest 
een heus fairtradestraatfeest te maken.  
 
Om 15 uur maken we de winnaars 
bekend van de Fairtradetombola.  
 
 
Een organisatie van de Hasseltse trekkers-
groep FairTradeGemeente en de Stad Hasselt 
i.s.m. de deelnemende handelaars.  
 

 
 

Fairtradecafétour  
 
Vrijdagavond 9 mei 
 
Laat je muzikaal en culinair verrassen op 
deze tour langs vijf Hasseltse cafés, die 
kozen om te werken met fairtrade- of 
Hasseltse boerenproducten. 
 
Ieder fairtradeproduct dat je er bestelt,  
geeft ook hier recht op een tombolabiljet. 
Deponeer het in de tombolabus en maak 
kans op één van de vele mooie prijzen. 
 
Welke cafés doen mee? 
 
Café Café 
Café Cambrinus 
Café De Egel 
Café Het Schaap 
Muziekodroom 
 
met verrassingsoptredens en aangepaste muziek ! 
 
Meer informatie of andere vragen? 
 
We geven je graag meer uitleg! 
 
Bel naar:      Ingeborg Debock 
                   011/23.94.98 
 
Mail naar:     ingeborg.debock@hasselt.be 
 
 
Of surf naar: www.hasseltisverkocht.be 

v.u. Toon Hermans, Groenplein 1, 3500 Hasselt 



 
 
Fairtradeproducten: 
 

Oxfam-Wereldwinkels (www.oww.be/hasselt) 
  

- Dorpsstraat 31 in Hasselt 
- Sint-Maartenplein 48 in Stevoort 
 

Maar ook in steeds meer grootwarenhuizen! 

 
Verse boerenproducten: 
 

1. De Wroeter verkoopt op de markt een 
hele waaier aan bioproducten. 

 

zie ook: www.hartenboer.be  
 
2. De Hasseltse Voedselteams. 
 

surf naar: www.voedselteams.be  
 
3. Hasseltse hoeveproducenten. 
 

Claeys, Jannestr 123 (vlees van scharrelvarkens)  
Duchamps, Oosterbeekstr 30 (zuivel van geiten) 
Geitenhoeve,  Koorstraat 84 (ijs van geitenmelk) 
Grammen, Runksterstw 433 (fruit, appelsap,…) 
Geerdens, Trekschurenstr 61 (rundsvlees) 
Jordens, Kempische Stw 510 (hoevemelk) 
Swijsenhof, Schimpenstr 118 (zuivel, vlees,…) 
Vankroonenborg, Stevoortse Kiezel 326 (groenten) 

 

surf naar: www.hasseltisverkocht.be 
 
4. Hasselts vlees: Hof Ter Janne en Swijsenhof 
 

surf naar: www.vleesakker.be 
 

 
 
 
 

FairTradeGemeente Hasselt  
 
Sinds 14 mei 2006 is Hasselt een 
FairTradeGemeente. 

 
Onze stad én haar inwoners dragen zo 
eerlijke handel een warm hart toe én 
maken er ook effectief werk van. 
 
Want producten van eerlijke handel kopen 
is een aangename, gemakkelijke en 
gewone manier om iets ten positieve te  
veranderen in de wereld. 
 
Wat is fair trade? 
 

Fair trade is handel met achtergestelde 
producenten uit ontwikkelingslanden. Bij 
de bepaling van de prijs wordt rekening 
gehouden met de productiekosten, de 
sociale duurzaamheid en de milieukosten. 
  
Het ijvert voor een menswaardig bestaan 
voor iedereen, nu en in de toekomst. 
 
In Hasselt kiezen we ook voor actieve 
samenwerking met onze eigen boeren. 
Ook hun kwaliteitsproducten verdienen 
een betere verloning en meer bekendheid. 
 
  
 

info: www.hasseltisverkocht.be 
   

            Fairtradeproducten 
                 herken je aan dit logo.  

FEEST, FUN, FAIRTRADE ! 
van 5 tot en met 10 mei 2008 

 
 
 
 
 
 
 Fairtradetombola: doe mee en 

maak kans op (h)eerlijke prijzen. 
(van 5 t.e.m. 9 mei) * 

 
 Fairtradecafétour: een muzikale 

en culinaire ontdekkingstocht langs 
vijf Hasseltse Fairtradecafés.  
(vrijdagavond 9 mei) * 

 
 (h)Eerlijk straatfeest: gratis 

proeverijen op de Grote Markt.  
(zaterdag 10 mei van 11 tot 17 uur) 

 
Maak kennis met het lekkerste wat 
Fairtrade en Hasselt te bieden hebben. 
 
* de deelnemende handelszaken vindt u           
   in de folder of op www.hasseltisverkocht.be 


