
Adéquat  Een modern familiebedrijf met een passie voor kastanjehout. 
Voor als u op zoek bent naar een duurzame houten omheining, een op maat 
gemaakte poort of houten palen voor uw project. Het bedrijf produceert ook 
Franse schapenhekken en maakt de poorten in de eigen werkplaatsen. Ook 
werkt Adéquat met Europese houtsoorten als robinia, douglas en eiken. 

Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius  De vereniging geeft voorlichting 
over het houden van bijen, verzorgt cursussen en adviseert bij het verbeteren 
van de biodiversiteit. De club is eigenaar van de Bijenhal Alphen, wekelijks 
open op maandagavond en donderdagmiddag. De vereniging promoot de 
plaatselijk geoogste honing en biedt die aan bij lokale winkels. 

Schaakvereniging En Passant  Zin in een potje schaak? Bezoek dan de 
kraam van Schaakvereniging En Passant. Leden van de vereniging dagen gas-
ten en passanten uit om aan te schuiven voor een potje schaak. En Passant 
was in 1997 de eerste vereniging die het gemeentelijk schaaktoernooi  
organiseerde. Dit toernooi staat nog steeds elk jaar op de kalender. 

IDKARIN  IDKARIN maakt prachtige creaties. Materialen, zoals leer, postzak-
ken, canvas, borduurwerken of je oude leren jasje dienen als basis voor unieke 
handmade tassen, laptopsleeve, etuis, sleutelhangers, lederen sieraden en 
kussens. IDKARIN bedenkt en maakt het!

DeJong Cheese  DeJong Cheese maakt geitenkazen. Het bedrijf biedt een 
breed assortiment aan verse en gerijpte kazen. DeJong Cheese voert ook een 
eigen ambachtelijk geitenkaas merk: Alphenaer. Geniet op de markt van een 
kaasproeverij. 

Oergroen  Oergroen verzorgt advies, ontwerp en de aanleg van eetbaar 
landschap, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het bedrijft geeft 
rondleidingen, cursussen en workshops. Ook kan je bij Oergroen terecht voor 
eetbaar plantgoed en voedselbosoogst. 

Toerisme de Baronie  Maak kennis met de Cittaslow-principes en de 
gemeente Alphen-Chaam bij de kraam van Toerisme de Baronie. Laat je  
inspireren door fietsroutes, wandelroutes, lokale producten en doe mee aan 
het Rad van Fortuin. 

Van Puijenbroek Installatie  Van Puijenbroek Installatie geeft u graag 
advies op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf heeft ervaring met onder 
meer verwarmingsketels, loodgieterswerk, warmtepompen en zonne-energie. 

Cittaslow-markt bij Brasserij Offcourse ZON-
DAG

Wildertstraat 31, Chaam, www.brasserij-offcourse.nl

Zaterdag 24 en zondag 25 september van 11.00 - 16.00 uur
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Springkussen Voor de jeugd staat er op de markt een springkussen.  
Kinderen kunnen zich hier uitleven, terwijl hun ouders, opa’s en oma’s een 
kijkje nemen op de markt. Sponsoring springkussen Thuiz makelaardij.

Dichter Frans A. Brocatus  Schrijver en dichter Frans A. Brocatus draagt op 
de markt voor uit eigen werk. Brocatus publiceerde gedichtenbundels, romans 
en een verhalenbundel. Geniet van zijn optreden. 

ZATER-
DAG


