
Bedrijf in de kijker! 

Elke maand zet de gemeente Ravels een bedrijf in de kijker. Deze keer is het de beurt 

aan Bakkerij Dilen. 

 

Bakkerij Dilen 

 

Voorstelling 
 

Bakkerij Dilen werd in 1947 opgericht 

door Adriaan en Chris$ne Dilen. 

Samen met hun zonen openden zij 3 

winkels in Ravels, Weelde en Turn-

hout. Na verloop van $jd gingen 

Adriaan en Chris$ne op pensioen 

waarna de bakkerij werd verder gezet 

door hun zoon Alois Dilen.  

 

In de zomer van 2004 namen Koen Dilen en zijn vrouw Kris$en Bax de bakkerij over 

van zijn oom. Er volgde een complete make-over van de bakkerij. Vloeren en muren 

werden behandeld, vervolgens werden de ovens, koelcellen en vriesruimte vervangen 

door nieuw apparatuur. Uiteindelijk kwam er een moderne volautoma$sche brood-

lijn. Nadat Theo en Frida Dilen, de ouders van Koen, op pensioen zijn gegaan werd er 

in Weelde een nieuwe winkel gebouwd. Later werd ook de winkel in Ravels gereno-

veerd.  

 

Samen met zijn huidige partner Ann Bols runt Koen tot op heden de zaak . 

 

Wat biedt het bedrijf aan? 

 

Op de eerste plaats biedt Bakkerij Dilen dagelijks een uitgebreid gamma aan van 

verse producten van de ambachtelijke bakker. Daarnaast is er nog de pa$sserie en 

een zeer uitgebreid assor$ment aan verschillende ar$kelen.  

 

Het paradepaardje is hun huismerkbrood, Koens Molenbrood. Het meel voor het 

brood wordt gemalen in de molen van Weelde. Daarna wordt het brood ambachtelijk 

gemaakt in de bakkerij en vervolgens half gebakken. Nadat het brood is afgekoeld, 

wordt het voor een tweede keer kort afgebakken. Dit kan op elk moment van de dag 

gebeuren waardoor Bakkerij Dilen op elk moment van de dag ovenvers brood kan 

aanbieden. Koens Molenbrood is verkrijgbaar in 4 soorten namelijk wit, grof, dubbel 

donker en granen.  

Bakkerij Dilen Ravels, Klein Ravels 24, 2380 Ravels 014 65 53 90 

Bakkerij Dilen Weelde, Gemeentelaan 61, 2381 Weelde 014 65 56 20 

www.bakkerijdilen.be info@bakkerijdilen.be 


