Proef en Beleef

Brabant.nl

Jubileum
uitgave
2021/22

Dagje Uit
Echt iets !
speciaals

Jubileum
uitgave
Streek-Winkel
producten
2021

Neem
Gratis
Mee!
www.proefenbeleefbrabant.nl www.brabantdagjeuit.nl
www.brabantsestreekproducten.nl www.noordertuin.be

Proef en Beleef Brabant.nl Jubileum uitgave
Vleesboerderijwinkel Masseurs
“Natuurlijk” vlees van Masseurs
Barlaqueseweg 4, 4751 SB Oud Gastel
Tel: 0165-513700/06 -10345297
E: info@vleesboerderijmasseurs.nl
www.vleesboerderijmasseurs.nl

f
Pluimveebedrijf Siemons

Laagveldsestraat 20, 4706 PS Roosendaal
Tel 06 - 20300824, Tel 06 - 24570132
E: info@pluimveebedrijfsiemons.nl
www.pluimveebedrijfsiemons.nl

Wij zijn Vleesboerderijwinkel Masseurs gevestigd in Oud Gastel.
Onze vleesveehouderij staat bekend om het Franse ras “Parthenaise”.
Exclusief verkrijgbaar in onze vleesboerderijwinkel. De dieren worden
bij ons gehouden volgens de eisen van 2 sterren beter leven.
Wij gaan allen voor top kwaliteitsvlees: het is antibiotica vrij, zeer mals
en fijn van structuur. Daarnaast verkopen wij Biologisch varkensvlees
en kip van beter leven. U kunt onze boerderij bezoeken
Op afspraak voor een educatieve rondleiding. Graag tot ziens
Openingstijden;
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

9:00 uur tot 15:00 uur
9:00 uur tot 18:00 uur
9:00 uur tot 15:00 uur

Pluimveebedrijf Siemons
Meer dan een boerderij alleen. U kunt bij ons terecht voor een
leerzame middag over de kip en het ei. Hoe bijvoorbeeld vindt het
ei zijn weg van pluimveebedrijf naar uw keuken? Daarnaast bieden
wij een mogelijkheden voor een gezellige familiedag, bedrijfsuitje
of kinderfeestje.
Natuurlijk steeds met een knipoog naar het boerenleven.
Kijk voor meer informatie en alle mogelijkheden op
Dagje Uit
onze website.
Echt iets
www.pluimveebedrijfsiemons.nl
eciaals!

sp

Asperge-en Wijn-boerderij
“De Santspuy”

Welkom bij “De Santspuy.”
Vanaf eind maart tot begin juli oogsten wij op ons bedrijf aan de
Santspuy hoofdzakelijk witte asperges - op een zeer milieuvriendelijke wijze. In deze maanden kunt u het aspergesteken en sorteren
zien en daarnaast volop genieten van de bosrijke omgeving. Ook
kunt u de wijngaard bezoeken. Kom samen met ons proeven dat
we ‘lekker bezig’ zijn in de natuur. Graag geven wij u uitleg over van
alles en nog wat op ons bedrijf.
U bent van harte welkom bij ons aan de Santspuy.

Zandspui 45, 4873 LZ Etten-Leur
Tel 06 54252434, Tel 06 12297962
E: g.a.m.sweep@hetnet.nl
www.desantspuy.nl

f
IJsboerderij “Heidehoeve”

Hoge Bremberg 33, 4873 LD Etten Leur
Tel 076 - 5014750, Tel 06 - 23437923
E: info@ijsboerderijheidehoeve.nl
www.ijsboerderijheidehoeve.nl

f

Gilbert en Loes Sweep.

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

IJsboerderij ‘Heidehoeve’
Kom en geniet op ons terras van een heerlijk ambachtelijk ijsje of
kopje koffie. Tevens is er de gelegenheid om het melkveebedrijf en
de ijsmakerij te bezichtigen. Er is een nieuwe vrijloopstal gebouwd.
U kunt naar de kleine kalfjes en de koeien worden regelmatig
door een melkrobot gemolken. Voor de kinderen zijn er diverse
speelmogelijkheden.
U bent van harte welkom bij
Kees en Anja Pijs.

www.boergondischbrabant.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl
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Dagje Uit
Echt iets
speciaals!
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De Menmoerhoeve

Zundertseweg 66, 4876 NL Etten - Leur
Tel 076 - 5961602, Fax 076 - 5965057
E: info@menmoerhoeve.nl
www.menmoerhoeve.nl

f

De Menmoerhoeve
De Menmoerhoeve wil u laten genieten van het bourgondische
leven. Buiten recreëren in een landelijke omgeving en genieten van
specialiteiten van de boerderij en streek. Dichterbij de natuur kan
niet. Hier bent u echt lekker buiten! De Menmoerhoeve is één van
de baroniepoorten, het ideale startpunt voor wandel-en fietstochten. Op het landelijke terras kunt u genieten van lekkernijen van
de boerderij en streek. Er zijn een kinderboerderij en speeltuin en
camping aanwezig. Groepen kunnen genieten van een gezellige
dag met verschillende activiteiten. Wandel- en fietsroutes zijn bij de
receptie verkrijgbaar. De Menmoerhoeve is 7 dagen in
Dag
de week geopend. Beleef het Boergondische leven!

Tip!

De Walnoothoeve(n)

De Walnoothoeve(n) heet u welkom
Bij de Walnoothoeve(n) worden oude streekrassen zoals het
Chaams hoen weer onder de aandacht gebracht. Onze kippen
lopen heerlijk te scharrelen in onze weides die zijn aangeplant
met divers houtig klein fruit. In het fruitseizoen (+/- jun-okt) bent
u dan ook van harte welkom om uw eigen fruit te plukken in onze
pluktuin. Naast onze boerderij en slachterij hebben wij ook een
gezellige boerderijwinkel waar onze ambachtelijke kipproducten,
eieren en fruit maar ook diverse streekproducten te koop zijn.
Openingstijden boerderijwinkel:
Donderdag en Vrijdag:
09.00 - 18.00
Zaterdag:		
09.00 - 17.00
Rondleidingen op afspraak.

Melktap-Picknickterras
van Gastel

U bent van harte welkom op ons picknickterras
Hier kunt u genieten van uw rust onder het genot van een glaasje
vers getapte melk of kopje koffie/thee. Ook is het mogelijk om voor
thuis nog verse melk mee te nemen, waarmee u dan zelf diverse
gerechten of lekkernijen
kunt bereiden. Dus kom
langs en rust gerust.
Echte melk tap je natuurlijk zelf. Wij verkopen in
het seizoen ook groente
en fruit.
www.koemelktap.nl
Groetjes melkveehouderij
van Gastel

Oude Bredasepostlaan 17
4741 SM Hoeven, Tel 0165 - 384419
Tel 06 - 51329235
E: info@walnoothoeven.nl
www.walnoothoeven.nl

Rucphenseweg 31, 4715 TD Rucphen
Tel 0165 - 341314, Tel 06 - 12038839
E: arjan@mtsvangastel.nl
Volg ons ook op facebook!
(melkveehouderij van Gastel)

Melkveehouderij H. Pemen

Henk en Riet Pemen
Kerkhofstraat 3, 4882 NN Zundert
Tel 076 - 597 24 83, Tel 06 - 518 287 70
E: hpemen@hotmail.com
www.pemenrecreatie.nl

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

f

Van melkveehouderij naar Recreatie,
Toerisme en Dierengolf
- Dierengolf
- Skelters
- Begijntje
- Oud - Hollandse spelletjes

Hét adres voor
een Dagtrip!

www.boergondischbrabant.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl
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De Gerda Hoeve
20 jaar!!

De Gerda Hoeve
Het Dreefje 3
4721 PL Schijf
Tel. 0165 - 365215
www.gerdahoeve.nl

f
Ambachtelijke Zagerij &
Klompenmaker

Schuitvaartjaagpad 179
4873 NS Etten - Leur, Tel 076-596 15 99
E: wimentreesjacobs@hetnet.nl
www.zagerij-klompenmaker.nl

Vogelspeciaalzaak
De Bosruiter
Turfstraat 36
4714 SG Sprundel
Tel 0165 - 38 27 82
Tel 06 - 53 59 40 06

E: bosruiter57@gmail.com

www.bosruitervogelspeciaalzaak.nl

Al 20 jaar staan wij voor
u klaar bij onze ijssalon.
Of op diverse locaties. Dit
jaar staan er diverse leuke
acties in de planning.
Diverse smaken ijs, van
toen, die weer de vitrine
passeren. Bier van het
moment. Springkussens,
schminken etc.

Dag
Tip!

Rondleidingen en demonstratie
houtzagerij en klompen maken
Plus: het wonen van rond 1900.
Voor groepen vanaf 10 personen.
Geopend van april t/m september, op afspraak. Entree à € 5,00
p.p. inclusief koffie/thee.

Dag
Tip!

De Bosruiter vogels en kleindieren

Ontspannen wandelen langs een grote vogelvolière van 1000m2
en over de dierenweide van 10.000 m2. Dankzij onze natuur
lijke ligging zijn wij een rustpunt voor wandelaars en fietsers. De vogels zorgen voor achtergrondmuziek en gastvrouw Carla voor koffie of thee die geschonken wordt
vanuit: De koff iehut! Tijdens onze openingstijden het
gehele jaar geopend. Ook voor vergaderingen, familiedag,
verenigingen, BBQ enz...
www.bosruitervogelspeciaalzaak.nl

Boerendag
Rijsbergen

Het boerenleven van vroeger, met historische optocht, veekeuringen,
muziekoptredens, diverse shows en braderie. Een Brabants dagje uit voor het
gehele gezin.
Locatie: Evenemententerrein aan de Tiggeltsestraat.
Secr. Riet Hereijgers Tijd: 10:00 uur -17:00 uur Inlichtingen: 076 596 25 37
it
U
Mathijssen
je
Dag

Echt iets
Warande 14,
eciaals!
sp
4891 VE Rijsbergen
Tel 076 - 5962537
E: riethereijgers14@gmail.com
www.boerendagrijsbergen.nl
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Stichting Boerendag is trots op: De
nieuwe langgevelboerderij die dit
jaar door onze vrijwilligers is
afgebouwd en te bezichtigen (in
de nabije toekomst de entree van
museum De Karkooi). De plannen
zijn nog niet gerealiseerd.

www.boergondischbrabant.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl

Proef en Beleef Brabant.nl Jubileum uitgave
Nationaal VlasserijSuikermuseum
Stoofdijk 1a, 4791 SH Klundert
Tel 0168 - 401539
E: info@vlasserij-suikermuseum.nl
www.vlasserij-suikermuseum.nl

De mediatheek van het museum bevat een
schat aan informatie in de vorm van boeken,
foto’s en films. Deze bronnen zijn op afspraak
onder begeleiding van de archivaris,
toegankelijk voor studiedoeleinden.

Paardenmelkerij “De Edelweiss”
Hanekinderstraat 9, 4871 NG Etten leur
Tel 076 - 5020478, Fax 076 - 5020478
E: info@paardenmelkplanet.nl
www.paardenmelkplanet.nl

f

Het verhaal van Vlas en Suiker
Tijdens rondleidingen en demonstraties wordt het proces van
lijnzaad tot vlaslinnen en van suikerbiet tot suiker aanschouwelijk gemaakt. Zeer geschikt voor ouderverenigingen,
verenigingen en clubs, familiereünies en jaarlijkse (bedrijfs)uitjes.
Voor openingstijden/
entreeprijzen:
Dagje Uit
Echt iets
zie onze website.

speciaals!

Met museumkaart
gratis toegang.

Familie uitje bij de Paardenmelkerij.
Ben je op zoek naar een uitje voor de familie, vrienden of vereniging dan ben je van harte welkom bij De Edelweiss.
Wij verzorgen voor u een rondleiding waarbij je kunt zien hoe een
paard gemolken wordt, proeft u de melk en ervaart u de zachte
werking van de diverse cosmetica producten. Voor kinderen hebben wij een educatief programma. Het verzorgen van een lunch
behoort ook tot de mogelijkheden. Zie ook onze website www.
paardenmelkplanet.nl
Groet jos en maria
Dagje Uit

Echt iets
speciaals!

‘t Oude Platteland

Roosendaalseweg 39, 4711 RR St Willebrord
Tel 06 - 23037235, Tel 0165 - 383168
E: info@oudeplatteland.nl
www.oudeplatteland.nl

f

Uniek streekmuseum
’t Oude Platteland is een uniek streekmuseum dat inzicht geeft in
het leven, wonen en werken op ‘t platteland van rond 1900.
* Toegangsprijs (inclusief consumptie koffie - thee) € 5,50
* Koffietafel v.a. € 11,00
* Boerenkoffietafel v.a. € 13,00
Dagje Uit
* Warm/koudbuffet prijs op aanvraag
Echt iets
* Huifkartocht prijs op aanvraag
speciaals!
* Oud Nederlandse/Vlaamse spelletjes, bel voor info
www.facebook.com/streekmuseum.oudeplatteland

Boerderijwinkel De Hamsehoeve
Hamseweg 11, 4771 RR Langeweg
Tel 0168 - 323450, Tel 06 - 57117977
www.hamsehoeve.nl
Facebook hamsehoeve

f

Hamsehoeve Terras
Kom en geniet van ons Hamsehoeve Terras met een heerlijk bakje
koffie of thee, met een streekprodukt, flesje fris of een heerlijk
ijsje. Ondertussen kunt u genieten van onze Rosékalveren en een
kijkje nemen in onze Boerderijwinkel. Ook voor de kinderen zijn er
speelmogelijkheden.
En natuurlijk kunt u voor Barbecue - Kalfsvlees - Workshops terecht
bij De Hamsehoeve.

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

www.boergondischbrabant.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl
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Landwinkel en Kaasboerderij
Ossenblok
Waterstraat 13, 4714 RM Sprundel
Tel 0165 - 38 23 80
E: info@kaasboerderijossenblok.nl
www.kaasboerderijossenblok.nl

f

Fruitbedrijf Roks

Blaaksedijk 14a, 4793 RN Fijnaart
Tel 0168 - 46 29 46
E: info@roksstreekwinkel.nl
www.roksstreekwinkel.nl

Zuylenhoeve

Kreekweg 1, 4794 ST Heijningen
Tel 0167 - 528112
E: familiedeschutter@kpnmail.nl
www.zuylenhoeve.nl

f
f

U bent welkom!

Wij maken pure zuivelproducten en kaas van de melk van
onze eigen koeien. Geniet van overheerlijke producten in
onze landwinkel, kies een mooi kaas-cadeau voor een dierbare, ontdek het gemak van onze zelfbedieningsautomaat
Bredasebaan 88 te Sprundel of doe mee aan een excursie of
een workshop kaasmaken.
Dagje Uit
Wij zien u graag!
Echt iets
speciaals!

De fruittuin van Fijnaart. Kersen, pruimen, appels en peren.
Wij nodigen u van harte uit. Kom eens langs om een bezoek te
brengen aan ons prachtig fruitteeltbedrijf en onze verassend
veelzijdige streekwinkel.
Met fruitige groeten, Fam. Roks
Appelplukdag in

Dagje Uit september, zie website
Echt iets
speciaals!

verkoo
p
str
prodeuekcten

Welkom in de kersentijd
Kom gezellig een kijkje nemen in onze kersenboomgaard en laat je
verrassen door wat je ziet, proeft, ruikt en hoort. Ons kersenseizoen
loopt van juni tot begin augustus. In de maand juli houden we een
kersendag. Dit is een ware feestdag voor jong en oud, met heel
veel activiteiten. Tot in de kersentijd!
Familie De Schutter

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

Den Hill

Hilsebaan 91, 4873 LH Etten-Leur
Tel 076 - 5015102, M 06 - 30280783
E: denhill@hetnet.nl
www.bijendenhill.nl

Imkerij en kwekerij Den Hill Ontdek de Wereld van de Bij
Bij Den Hill kun je niet alleen terecht voor honing uit de streek
maar ook: voor de belevenis van de Bijenvolken. Zoek de koningin en haar werksters. En geniet van alle lekkere producten die
de Bijen voor ons maken. Wij geven Educatie en Rondleidingen
over de Bijen. Neem contact met ons op en maak een afspraak.
Producten uit onze Imkerij! Zijn voor iedereen een lekkernij!
U bent van harte welkom bij Den Hill.

www.boergondischbrabant.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl
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Lekker in de winkel - streekproducten

Kaasboerderij Ossenblok

Kaas maken: zelf proberen?
Wij nodigen u uit om een kijkje te komen nemen op onze ”lekkere”
boerderij. Heeft u zich altijd al afgevraagd hoe kaas gemaakt wordt
of wilt u het zelf eens proberen? Nieuwsgierig?
Kom een keer langs en bezoek ook onze website:
Dagje Uit
www.kaasboerderijossenblok.nl
Echt iets
Waterstraat 13, 4714 RM Sprundel
speciaals!
Tel 0165 - 38 23 80
E: info@kaasboerderijossenblok.nl

Fruitbedrijf Roks

Kom binnen in onze streekwinkel. Omringd door de vele fruitbomen van het fruitbedrijf
vind je onze winkel. Stuk voor stuk ambachtelijk gemaakte streekproducten met een
pure smaakbeleving. Kom proeven, beleven en genieten!
We verwelkomen je graag in onze streekwinkel.
Blaaksedijk 14a
4793 RN Fijnaart
Tel 0168 - 46 29 46
www.roksstreekwinkel.nl

f

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

Zuylenhoeve

Met passie en liefde telen wij heerlijke kersen. Bij kersenboerderij Zuylenhoeve,
onder Heijningen, is het prettig toeven. Zelfs met een kersenterras en oase van groen.
En overal het rood van kersen. In ijs, jam, taart en natuurlijk zijn er zoete vruchten zelf.
Kreekweg 1, 4794 ST Heijningen
Tel 0167 - 528112, E: familiedeschutter@kpnmail.nl
www.zuylenhoeve.nl
Dagje Uit

f

Echt iets
speciaals!

www.brabantsestreekproducten.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl
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Lekker in de winkel - streekproducten
Natuurlijk Kalfsvlees van de Hamsehoeve, een gezonde levensstijl
begint bij een verantwoorde maaltijd
Boerderijwinkel
Onze Hamsehoeve FoodDe Hamsehoeve
truck is ook te huur voor
Hamseweg 11 - 4771 RR Langeweg
feestjes en partijen, voor
meer info kunt u mailen
0168-323450/06-57117977
naar info@hamsehoeve.nl
www.hamsehoeve.nl

f

Pluimveebedrijf Siemons
Op ons bedrijf hebben ongeveer 100.000 hennen hun thuis gevonden. Ze kunnen
heerlijk scharrelen, rondlopen, eten en drinken en natuurlijk eitjes leggen. Wij bieden
u een unieke kans om een kijkje achter de schermen te komen nemen door middel van
de skybox kunt u in de stal kijken.
			
			
			

Laagveldsestraat 20, 4706 PS Roosendaal
Tel 06 - 20300824
www.pluimveebedrijfsiemons.nl

Asperge en Wijnboerderij De Santspuy
Verse kwaliteitsproducten, gezond en lekker eten.
Kom genieten en proef de smaken in Etten - Leur

Zandspuy 45, 4873 LZ Etten-Leur, Tel 06 54252434
E: g.a.m.sweep@hetnet.nl, www.desantspuy.nl

		

Welkom bij IJsboerderij Heidehoeve
Heerlijk Ambachtelijk bereid ijs van Ijsboerderij Heidehoeve.
U kunt op ons terras genieten van een lekker ijsje.
Dit ijs is ook in diverse verpakkingen verkrijgbaar voor thuis.
In ongeveer 30 smaken, roomijs, yoghurt-ijs en sorbetijs
(lactose en glutenvrij). Diverse ijssoorten
verkrijgbaar in meerdere verpakkingen.
Hoge Bremberg 33, 4873LD Etten - Leur
Tel: 076-5014750 of 06-23437923
www.ijsboerderijheidehoeve.nl

www.brabantsestreekproducten.nl
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www.proefenbeleefbrabant.nl

Lekker in de winkel - streekproducten
Koeien melken verruild voor ijs scheppen

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

Al 20 jaar staan wij voor u klaar nu in de ijssalon.
Ouderwets lekker romig, diverse smaken met zelf gemaakt roomijs!
Gastvrouw Angelique serveert vandaag!
De Gerda Hoeve
Het Dreefje 3
4721 PL Schijf
Tel. 0165 - 365215
www.gerdahoeve.nl

Boerderijwinkel met kip/pluimvee producten
eigen boerderij en diverse streekproducten
			
				
				
				
				
				
				
Melktap-Picknickterras
van Gastel
Rucphenseweg 31
4715 TD Rucphen
Tel 0165 - 341314
Tel 06 - 12038839
E: arjan@mtsvangastel.nl
www.koemelktap.nl
Volg ons ook op facebook!
Melkveehouderij van Gastel

f

Openingstijden:
do-vrij
09:00 - 18:00 uur
za
09:00 - 17:00 uur

www.walnoothoeven.nl
Oude Bredasepostbaan 17
4714 SM Hoeven

U bent van harte welkom op ons picknickterras
Hier kunt u genieten van uw rust onder het
genot van een glaasje vers getapte melk of
kopje koffie/thee. Ook is het mogelijk om voor
thuis nog verse melk mee te nemen, waarmee
u dan zelf diverse gerechten of lekkernijen kunt
bereiden. Dus kom langs en rust gerust. Echte
melk tap je natuurlijk zelf. Wij verkopen in het
seizoen ook groente en fruit.
Groetjes melkveehouderij van Gastel

Welkom bij:

Van Aert Aardbeien en Asperges te Nispen

Vanaf eind maart tot begin oktober kunt u bij ons genieten van
onze eigen heerlijke Asperges en Aardbeien tijdens hun seizoenen. Onze Asperges zijn in divere sorteringen en ook
geschild te verkrijgen en dagelijks vers uiteraard.
De Aardbeien komen ook van eigen bedrijf en worden op
diverse systemen geteeld maar uiteraard ook nog volop de
Van Aert Agro BV, Bergsebaan 138, 4709 RT Nispen lekkerste Aardbeien traditioneel geteeld op een bedje van stro.
Tel 06-55867493 Fax 0165-364675
Dit alles dagelijks vers en zeven dagen per week geopend.
email: rvanaert@online.nl
Graag zien we U terug op de Bergsebaan 138 in Nispen.

www.brabantsestreekproducten.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl
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Lekker in de winkel - streekproducten
Kwekerij van Meer

Welkom bij Kwekerij van Meer. Al generaties lang telen wij
groente en fruit. Wij verkopen aan huis heerlijke asperges
en aardbeien van eigen kwekerij. Deze producten kunt u
in het seizoen (van half april tot november) dagelijks vers
uit de automaat halen. Bestellen kan ook altijd telefonisch
of via mail.
Kwekerij van Meer
Bosschenhoofdsestraat 20
4744 RS Bosschenhoofd

f

Tel. nr.06 18833163
www.kwekerijvanmeer.nl
www.facebook.com/KwekerijvanMeer

De lekkerste kersen, zwart, groot, met een volle zoete smaak,
op biologische wijze geteeld en daardoor met een unieke
smaak. De kersen bevatten veel vitamines en mineralen en
dragen bij voor een goede gezondheid.
Wij laten u graag kennismaken met onze producten tijdens
het seizoen (half juni tot begin augustus).
Verkrijgbaar 24/7 in de automaat.
Voorbraak kersen, Veerkensweg 36, 4751 CS Oud Gastel
Tel. 06 11077721, www.kersenbyvoorbraak.nl

De Dieperij

Op ons terras: iedere

Ettenseweg 4
dag verse aardbeien
4714 TA Sprundel
van april t/m decemT: 0165-382404
ber diverse koffie,
M: 06-83979601

f

thee, warme choFacebook:
comel, koek, snoep,
Aardbeienbedrijf
frisdrank en ijs.
Fam. Lauwrijssen:
www.facebook.com/aardbeien

Openingstijden: iedere dag van 9:00 uur tot 20:00 uur januari t/m maart gesloten.
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www.brabantsestreekproducten.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl

Lekker in de winkel en kwekerij
Welkom bij kaasboerderij De Zuidgeest

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

Onze kaasboerderij is gelegen in een bosrijke omgeving vlakbij Bergen op Zoom op de Brabantse Wal.
Wij hebben een melkveebedrijf met een kaasmakerij waarbij we onze eigen melk verwerken tot kaas en
andere zuivelproducten, zoals karnemelk, yoghurt, kwark, diverse soorten vla, roomijs etc.
Excursie boeken
Inclusief een kopje koffie/thee, krijgt u een uitgebreide uitleg aan de hand van een videofilm. Daarna gaan we
door de kaasmakerij, kaasopslag naar de winkel waar u kaas te proeven krijgt. We bezoeken de koeienstal en
vertellen u over het wel en wee van onze koeien. In onze boerderij winkel kunt u aankopen doen. Boerenkazen,
kruidenkazen (brandnetelkaas, bieslookkaas, Italiaanse kaas met tomaat en olijf, gemengde kruiden etc.
Workshop kettingen maken
Naast een excursie kunt u kiezen voor een workshop kettingen maken. Duur: 3 uur - 3 1/2 uur (afhankelijk
van de grote van de groep) De kosten bedragen € 40,00 p.p. incl. koffie/thee met wat lekkers, 1 consumptie,
verschillende blokjes kaas.
Kaasboerderij, Zandven 68 b, 4625 DJ Bergen op Zoom, T. +31 (0) 164 - 259 898,
Postadres: Zuidgeest 15, 4631PL Hoogerheide, T. +31 (0) 164 - 236 540, E. info@dezuidgeest.nl

KWEKERIJ DE GAERDE
Wij zijn een kleinschalige vaste plantenkwekerij van
uitzonderlijke borderplanten en bovendien hebben
wij een theetuin.
Telefoon: 06 -13 45 31 13
Mail: toinevermuntdegaerde@gmail.com
Facebook: De Gaerde
Facebook: toine vermunt
Site: www.degaerde.nl
Openingstijden: do t/m za van 10 tot 17.00 uur

Kom eens bij ons langs
Familie Mangelaars
Schouwenbaan 9 , 4725 ST Wouwse Plantage 06 - 13 06 73 83
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag op afspraak en zaterdag is de winkel
open van 10.00 - 16.00 uur.
Wij hebben gedurende het gehele jaar vlees op voorraad.
Ook bezorgen we aan huis in de regio Roosendaal en Bergen
op Zoom.

Welkom bij Zuivelhoeve Zwanenburg

Bij onze boerderijwinkel in Roosendaal vind je de lekkerste verse
zuivel, gemaakt van de melk van onze eigen koeien, zoals onbewerkte melk, verse yoghurt in verschillende smaken en heerlijke
vla.
Zuivelhoeve Zwanenburg, Zwanenburgstraat 5, 4708 PC Roosendaal
zuivel@hoevezwanenburg.nl, +31 (0) 6 -12131999

www.brabantsestreekproducten.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl
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Da

NIEUW! Tip voor Dagje uit / Overnachten spEechcgitjeieUtsit
aals!
Bezoek Oud-Vossemeer: Het dorp van de Roosevelts!
De voorouders van de oud-presidenten van Amerika, Theodore en Franklin Delano Roosevelt en diens echtgenote en achternicht Eleanor Roosevelt komen uit Oud- Vossemeer.
Halverwege de 17e eeuw namen Claes van Rosevelt en zijn vrouw Jannetje een beslissing
die achteraf gezien de wereld positief heeft veranderd. Ze besloten om hun dorp OudVossemeer te verlaten en te emigreren naar Nieuw Amsterdam, het huidige New York.

10% korting op uw kassabon

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13
Oud-Vossemeer
Tel. 0166-769019

BON

Een (t)huis voor iedereen!
Lekker relaxed lunchen, borrelen
en dineren op ons zonneterras,
de kerktuin, het knusse restaurant
of op het balkon met uitzicht op
het historische dorpsplein.

Na bezoek aan het dorp van de
Roosevelts slapen in een
vliegtuig!

In de loop van de middag aan boord stappen van je eigen privé vliegtuig en aan een droom-vlucht
beginnen met altijd een zachte landing…
Uw verblijf
Wat mag u als gast in ons vliegtuig verwachten? Ten eerste natuurlijk de luxe en comfort van een
suite, denk aan een heerlijk bed, bankstel, eettafel met fijne stoelen, huisbioscoop, keukentje
en ruime badkamer mét een relax-sauna. En een uitgekiend systeem voor wat betreft airco,
verwarming en frisse lucht. Alle verlichting is dimbaar voor de juiste sfeer en aan muziek en wifi
is natuurlijk ook gedacht. Bij mooi weer wacht een privé terras aan de rand van de vijver.
B&B FRIENDSHIP
Team Esther Slootweg & Gerhard Horstink
Nijverheidstraat 28
4631 KS Hoogerheide
0164 61 59 66
info@slapenineenvliegtuig.nl
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NIEUW! Tip voor Dagje uit

Uniek Museum

Dag
Echtje Uit
speci iets
aals!

In de Veluwestraat in Heijningen staat een door de
Zweedse bevolking in 1953 geschonken houten Zweedse
Watersnoodwoning als vervanging voor de verwoeste
woningen tijdens de Watersnoodramp van 1 februari
1953. Deze volledig gerestaureerde Watersnoodwoning
is in originele staat ingericht en is hierdoor uniek in de
wereld. In de Watersnoodwoning is ook een permanente
tentoonstelling over deze Watersnoodramp te zien. Voor
openingstijden zie onze website. Of maak een afspraak
via mail: info@watersnoodwoning-moerdijk.nl
Toegang is gratis.
Watersnood fiets en wandelroute
Deze route laat u kennismaken met de geschiedenis van
de watersnoodramp in 1953
www.watersnoodwoning-moerdijk.nl/
fietstocht-watersnoodroute-moerdijk

Museum Watersnoodwoning
Heijningen - Moerdijk
Veluwestraat 2
4794 AB Heijningen
Informatie:
www.watersnoodwoning-moerdijk.nl

Korenmolen Oudemolen Iedere woensdag en zaterdag geopend
van 09:00 tot 15:00 uur voor bezichtiging
Oudemolensedijk 16
van verkoop van koek- en broodmixen van
4793 TH Oudemolen
ons zelfgemalen meel.
(Gemeente Moerdijk)
https://nl-nl.facebook.com/KorenmolenDeOudeMolen
0616888876/0168462741
www.stichtingdeoudemolen.nl

f

Stichting de Klokgevel Koffie en Thee museum
Kaaistraat 14, 4651 BN Steenbergen
U kunt een afspraak maken voor museum bezoek: Telefoon 06 13081151, e-mail:
b.b.barendrecht@gmail.com, voor kleine groepen tot 8 personen. Geopend van van 11:00
tot 17:00 uur en dus op afspraak, entree: koffie, gebak en rondleiding 7,00 p.p.

Mogen wij ons voorstellen: Wij zijn Jan en Geertje.
Om onze verzameling te presenteren aan liefhebbers
van antieke koffiemolens, pakken koffie en thee,
voorraadblikken en warmhoud bordjes, is alles in
een stichting ondergebracht. De rondleiding duurt
ongeveer 2 uur inclusief koffie caramel met gebak. Tot ziens

www.brabantdagjeuit.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl 3
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Proef en beleef Brabant.nl
Wij houden van unieke kwaliteit

www.boergondischbrabant.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.brabantsestreekproducten.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl

14

Postadres: Jan Sluijtersstraat 35
4703 JL Roosendaal
           
e-mail: petermies@home.nl
Mobiel: +316 53 54 25 60

Proef en Beleef

Brabant.nl

2021/22

Dagje Uit
Echt iets !
speciaals
De editie van Proef en Beleef Brabant staat weer boordevol met
Genieten van de grensregio is even afstappen en genieten
DAGJES UIT! Echt iets speciaals!
Fietsen
De gratis uitgave Proef en Beleef Brabant is verkrijgbaar bij alle deelnemers en wordt ook verspreid via onder meer VVV’s, recreatiehoreca-streek-winkel producten. Mede ook dankzij de samenwerking
met de Antwerpse Noordertuin (B) bieden we nu ook interessante
mogelijkheden voor grensoverschrijdend fietstoerisme.
Meer informatie:
www.proefenbeleefbrabant.nl
e-mail: petermies@home.nl
tel: 06 53 54 25 60

Toeristische pareltjes
In deze jubileumuitgave komen we bekende maar ook nauwelijks
bekende DAGJE UIT toeristische pareltjes en overnachtingen tegen.
Met deze Proef en Beleef Brabant wordt het organiseren van een leuk
dagje uit en horeca een leuke aanrader! Voor jong en oud, voor alleen,
samen of met een groep voor buiten en binnen, er zit voor iedereen
wel wat bij. Fietsstreek Arrangementen en sfeervolle Horeca & kinderen familiefeestjes en natuurlijk musea in onze regio.
Info Peter Mies (Voorzitter)
Tel.: 06 53 54 25 60
E-mail: petermies@home.nl
www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl
www.brababantsestreekproducten.nl

15

Speelboerderij en Caravan recreatie

➜ Voortenten & luifels op show
Schotels & antennes
BÜRSTNER
Thule specialist
DETHLEFFS
Airco’s
ERIBA · KNAUS
Belevingsplein
TABBERT · T@B
met technische
WEINBERG
snufjes voor
kampeerauto
en caravan

Strandspecial
met alles wat
kamperen zo
leuk maakt
Industriestraat 3
4715 RL Rucphen
vossenhoek.nl

www.brabantdagjeuit.nl
www.proefenbeleefbrabant.nl
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Ontdek Rucphen/Schijf/Sprundel
Restaurant Le Jardin
Rucphenseweg 24
4715 TD Rucphen
T: (0165) 32 82 77
INFO@ restaurantlejardin.nl
www.restaurantlejardin.nl

Restaurant Le Jardin
Rucphenseweg 24
4715 TD Rucphen

WELKOM BIJ
RESTAURANT
KIR ROYAL

T: (0165) 32 82 77
INFO@ restaurantlejardin.nl
www.restaurantlejardin.nl

Bij Restaurant Kir Royal viert u al het moois in uw
leven. Van een kleine verjaardag tot een groots
huwelijksfeest. Samen met vrienden, familie of
collega’s. We zijn benieuwd naar uw wensen en
vertellen u graag over onze mogelijkheden. Alles
kan en niets is onmogelijk. aarzel niet en informeer
geheel vrijblijvend naar een offerte voor u op maat.
St. Anthoniusstraat 55, 4721 AL Schijf, 0165 - 341224. info@kirroyal.nl

Vers schepijs
Chocolade

Gersteberg 7, 4717 CM Sprundel, T +31(0)0165 - 385275, www.gijzenchocolaterie.nl

www.brabantdagjeuit.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl
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Welkom in Van Gogh en Hotelarrangement

www.etten-leurcityapp.nl

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!
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www.brabantdagjeuit.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl

Dagje uit vogelverblijven en Pannenkoekenhuis
Kom kijken bij VRC Zundert,
de opvang voor inheemse, wilde vogels en zoogdieren!

Dag
Echtje Uit
speci iets
aals!

VRC Zundert vangt dieren op die, vaak door menselijk toedoen, in de problemen zijn gekomen. Ze
worden professioneel en liefdevol opgevangen met als doel terugkeer in de natuur.
Breng een bezoek aan VRC Zundert en wandel langs de vogelverblijven in onze natuur
educatieve tuin of breng een bezoekje aan onze natuurwinkel De Akster. Daarnaast is er ook
gelegenheid voor een kopje koffie of iets anders in ons Natuur Educatief Centrum De Luitert.
Voor groepen organiseren we lezingen, rondleidingen, workshops en kinderfeestjes.
VRC Zundert is geopend op zaterdag 10-16 uur & woensdag 13-16 uur. Ga voor meer informatie
en extra zomer-openingstijden naar www.vrczundert.nl of bel naar 076-5974165.

VRC Zundert - Luitertweg 36a - 4882TD Zundert - 076-5974165 - info@vrczundert.nl

Welkom bij Pannenkoekenhuis Koeckers Zundert
Pannenkoekenhuis Koeckers
Bredaseweg 43
4882 DD Zundert
zundert@koeckers.nl
085 - 4863747
Openingstijden:
Maandag t/m Zondag 10:00 - 21:00 uur
Kom gerust een kijkje nemen
jullie zijn van harte welkom!

www.brabantdagjeuit.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl

19

Fietsen en wandelen in
de grensstreek

Meer informatie:
www.proefenbeleefbrabant.nl
e-mail: petermies@home.nl
tel: 06 53 54 25 60

Welkom Herberg ‘t Pannehūske
erij
Trappistenproev Roosendaalsebaan 4
4885 JK Achtmaal
076 - 5985248
info@pannehuske.nl
www.pannehuske.nl

Restaurant De Moerse Bossen

Tussen het fietsen door of na een wandeling kunt u hier lekker uitrusten en ontspannen.
Geniet van een lunch, diner of een gezellige borrel. Wees welkom en geniet ook in onze
Bourgondische schuur.
Restaurant & Brasserie
De Moerse Bossen
Rucphensestraat 30
4882 KC Zundert
076 - 597 79 79
info@demoersebossen.nl
www.demoersebossen.nl

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

www.brabantdagjeuit.nl
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Kamperen, Chalets, recreatie/overnachting

Welkom bij De Kurenpolder Recreatie
Camping, vakantiechalets, dagrecreatie in de Brabantse Biesbosch!
Een heerlijke ontspannen vakantie, of juist lekker actief?
Het kan allemaal bij De Kurenpolder Recreatie. Met een strand en zwembad op het
park en De Biesbosch om de hoek is er genoeg te doen voor jong en oud.

Kamperen

Vakantiechalet

Zwembad

Glampingtent

Door de ruime opzet van ons park kunt u kamNiet echt een kampeerder maar wel graag
peren aan het water, in een bosrijke omgeving of overnachten in de natuur? Centraal gelegen
grenzend aan een speeltuin.
op ons park vindt u 30 mooie vakantiechalets
van alle gemakken voorzien.

Een heerlijk subtropisch zwembad met een
glijbaan van wel 100 meter lang. Iedere vrijdag
gaat de muziek lekker hard en de lampen aan en
gaan we discozwemmen. Maar ontspannen kan
natuurlijk ook. Bezoek dan onze wellness met
sauna, stoombad en jacuzzi.

Alle luxe tenten zijn gelegen direct aan het
strand en zijn compleet ingericht. De glampingtenten zijn ruim opgezet (60 m2) en staan garant
voor een zeer geslaagde vakantie!

Meer info? Bezoek onze site: www.kurenpolder.nl
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Genieten van de Strijbeekse Heide

De Bijenboerderij
Strijbeekseweg 62a, 4856AB Strijbeek
Tel 076-5327707
E: info@bijenboerderij.nl
www.bijenboerderij.nl

f

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!

Een bezoek aan De BijenBoerderij (gratis) zal u verrassen vanwege de ligging en de vele mogelijkheden. Een Bijencentrum,
geschikt voor iedereen die kennis wil maken met alles rondom
het thema Bij. U kunt hier vele soorten honing proeven. Maar
u ook verwonderen over veel andere producten, o.a. stuifmeel,
bijenwaskaarsen, propolis producten en nog veel meer.
De BijenBoerderij ligt in de natuur, het Markdal, de Strijbeekse
heide, de Goudberg, de Chaamse bossen, alles in de directe
omgeving. Leuk om te combineren daarom ook met de vele
mogelijkheden in dit toeristische gebied. Wandelen, fietsen,
ruime mogelijkheden voor jong en oud om er een leuk dagje
uit van te maken. Ook verzorgen we graag excursies voor
allerlei groepen, bekijk onze website voor de mogelijkheden
op maat en openingstijden.
Van harte welkom.
Het team van De BijenBoerderij

Genieten
Prachtige natuur

Volop ruimte voor de kids

Eten & drinken

Lekker eten
en drinken

Goudbergseweg 8, STRIJBEEK • Tel. 076-5611215 • smokkelaartje@gmail.com
www.hetsmokkelaartje.nl

www.brabantdagjeuit.nl
         
www.proefenbeleefbrabant.nl
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Afwisselende tocht door West-Brabant met de Z8
Deze keer maken we een mooie en afwisselende tocht over de rivier
de Mark door heel West-Brabant

Deze vaartocht is al een aantal jaren een populaire tocht. Dit komt mede door de afwisselende vaarroute, catering aan boord en het vaarcomfort van de Z8. Om 09:30 uur worden de trossen losgegooid bij onze aanlegsteiger in Drimmelen. Onze bemanning serveert koffie met appelgebak. Via de
Amertak en de havens van Oosterhout komen we aan bij de Marksluis. Deze op afstand bediende
sluis wordt voor ons geopend zodat we de Mark op kunen varen. We komen dan langs de volgende
plaatsen; Breda, Terheijden, Zevenbergen, Standdaarbuiten, Stampergat en Dinteloord. Bij Dintelsas
vaart het schip via de sluis het Volkerak op. ”We varen een stukje stroomopwaarts en komen dan bij
de drukste sluizen van Europa: de Volkeraksluizen. Hier gaan we schutten en komen dan langs
Willemstad,de havens van Moerdijk en de Moerdijkbruggen. Vervolgens zetten we weer koers richting Drimmelen.”
Lunch
Uiteraard is er onderweg een uitgebreide scheepslunch aan boord. De lunch komt met onze
buffetlift uit ‘de vloer!’ We serveren onder meer soep, broodjes en salade. En s’ middags gaat de
bemanning rond met warme snacks. Want we zijn in totaal wel zeven uur onderweg. Helemaal exact
kunnen we de duur niet voorspellen want we zitten met wachttijden bij de sluizen.
Z8
We gebruiken de nieuwste technieken om zo milieuvriendelijk en comfortabel mogelijk te varen.
Daarnaast is de Z8 ook nog eens een heel mooi schip met een fraaie vormgeving en een luxe
interieur waarin hoogwaardige materialen zijn gebruikt. De raampartijen zijn groot en bieden een
uitstekend uitzicht.

Dagje Uit
Echt iets
speciaals!
Reserveren: www.zilvermeeuw.nl | 0162 - 68 26 09
www.brabantdagjeuit.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl
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Noordertuin van Antwerpen
De Noordertuin van Antwerpen is het mooie groene gebied tussen Antwerpen
en de Nederlandse grens. Je komt er helemaal tot rust. Je kan er genieten van
de Kalmthoutse en Brechtse Heide, het Moretusbos in Stabroek, het Marum in
Wuustwezel en loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog in Kapellen. Ook op culinair
vlak heeft de Noordertuin heel wat te bieden.
Graag zetten we enkele van onze troeven in de kijker!
Loopgravenpad in Kapellen
In de groene pracht van het Mastenbos
in Kapellen liggen talrijke bunkers en
loopgraven van een nog zeer intacte Duitse
loopgravenlinie uit 1917. Ze werd nog geen
10 jaar geleden ontdekt en in kaart gebracht
aan de hand van 53 luchtfoto’s die de Duitse
luitenant Josef Zimmerman in 1918 maakte.
Het Mastenbos is uniek in Europa, het telt
méér (Duitse) loopgraven dan in de hele
Westhoek samen.
Info: www.kapellen.be/loopgravenpad
Adres: Kalmthoutsesteenweg, 2950 Kapellen
Striptoer in Kalmthout
Ga op striptoer in de oude villa van Willy
Vandersteen in Kalmthout en ontdek wat je
allemaal nodig hebt voor het maken van een
goed stripverhaal. Niemand minder dan de
tekenaar zélf neemt je mee door 9 kamers
en geeft tips en uitleg. Aan het einde van de
Striptoer heb je een onvergetelijk avontuur
beleefd én je eigen stripverhaal gecreëerd!
Reserveer op voorhand je tickets, dan
is er zeker plaats! Dit kan op www.
suskeenwiskemuseum.be
Adres: Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
Noordertuin van Antwerpen, Dorpsstraat 36, 2990 Wuustwezel tel. 03 690 46 43
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Brechtse Heide
Op zoek naar een prachtig stukje ongerepte
natuur? De Brechtse Heide is een 1.725 ha
groot beschermd landschap dat zich uitstrekt
over Brecht, Malle, Schilde en Zoersel.
Kom er net als de bewoners genieten van
weilanden, bossen, vennen en heide.
Om volledig tot rust te komen breng je een
bezoekje aan de zusters Trappistinnen.
Adres: Parking De Keizershoeve,
De Vraagstraat, 2960 Brecht
Kasteel Ravenhof in Stabroek.
Dit oorspronkelijke ‘Goed van Steenland’
werd reeds eeuwen vermeld. In 1679 kwam
het in bezit van de familie Moretus.
In 1951 kwam het in handen van de paters
Assumptionisten en in 1970 van de familie
Leysen—Ahlers.
Thans wordt het gebruikt als Cultureel centrum en vinden er tal van tentoonstellingen,
concerten en evenementen plaats.

Adres: Oud Broek 2, 2940 Stabroek
Domein van de zusters
Franciscanessen in Gooreind
(Wuustwezel)
Decennia lang werden hier missiezusters
voorbereid op hun werk in verre landen.
Bezoek dit domein en kom meer te weten
over hun leven in Gooreind. Breng zeker
een bezoek aan de twee cirkelvormige
begraafplaatsen!

Adres: Bredabaan 737, 2990 Wuustwezel
noordertuinvanantwerpen@gmail.com

www.noordertuin.be
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Oud Brabants Eetcafé en De Cockpit

Café Stroop
Pastoor van Breugelstraat 23
4744 RA Bosschenhoofd
tel: 0165316793
info@cafestroop.nl

WELKOM BIJ DE COCKPIT!

Een geweldig restaurant pal naast
vliegveld Seppe in Bosschenhoofd.
Op het terras vliegtuigen van de grond
zien loskomen onder het genot van een
koud glas bier?
Genieten van een romantisch diner?
Lekker High-Teaën met vrienden?
Of een rustige zakenlunch? Iedereen is
welkom bij Restaurant De Cockpit.

26

LUNCH

HIGH TEA

DINER

HAPJES

www.brabantdagjeuit.nl

Pastoor van Breugelstraat 9a
4744 RC Bosschenhoofd
Tel. 0165 - 313129
www.de-cockpit.nl

www.proefenbeleefbrabant.nl

FIETSEN NAAR
DE BOER ARRANGEMENT

DOOR HET MOOIE BRABANT 3-DAGEN

Trakteer uw zintuigen op alles wat deze
prachtige provincie te bieden heeft.
Maak

een

verrassende

ÀHWVWRFKW door

de prachtige omgeving, wandel door de
wijngaarden, omringd met aspergevelden en
streekboerderijen. Luister naar het enthousiaste
verhaal over druiven- en aspergeteelt door de
familie Sweep van De Santspuy. ‘s Avonds kunt
u neerstrijken in het eigentijds omgebouwde
klooster Golden Tulip Hotel De Reiskoffer aan
de rand van het Pagnevaartbos bij Breda en
Roosendaal.

INHOUD ARRANGEMENT
• Prijs € 139,50 p.p. op basis van een
tweepersoonskamer
• 2x Overnachting op luxe kamer
• 2x Uitgebreid ontbijtbuffet in de kapel
• 1x 3-gangen diner
*UDWLVÀHWVHQZDQGHOURXWHV
• Rondleiding bij de wijnboerderij ‘De
6DQWVSX\·NRIÀHHQHHQZLMQWMHOLNHXUWMH
• Kaasproeverijtje en glaasje (karne)melk bij
Kaasboerderij Ossenblok
• Gratig entree Basiliek in Oudenbosch
• 1x gratis entree wellness ruimte
• Voor een toeslag van €17,50 per verblijf een
upgrade naar een Superior Deluxe kamer.
*HOGLJWPRNWREHU

De Beekse Bergen

WIJN

Basiliek Oudenbosch
Van Gogh Museum Breda
WIT GOUD Grote Markt

Proef en Beleef Brabant.nl
Wij houden van
unieke kwaliteit!
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