
43x Brabantste smaakmakers 

Brabant is een lekkerland als het om streekproducten gaat. Heerlijke etenswaren recht van het 
land koopt u achterom bij de boer of in een boerderijwinkel. Vaak goed verborgen winkels waar 

u terecht kunt voor de pure producten met de volle, eerlijke smaak.  Met liefde geoogst of gemaakt. 
In deze Gids een selectie van 43 Brabantste-smaakmakers-adressen.
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AARLE-RIXTEL Croy Cruyden
Het mooie landgoed croy in 
aarle-rixtel kenmerkt zich door 
kleinschaligheid, afgewisseld met 
bolle akkers, oude geriefbosjes en 
lage beemden. een heerlijk gebied 
om te fietsen en te wandelen. op een 
steenworp afstand ligt het bedrijf 
croy cruyden. Piet Segeren teelt hier 
zijn geurige kruiden en biologische 
akkerbouw- en veevoedergewassen. 
Zijn bedrijf zit in de antoniushoeve, 
een langgevelboerderij uit ongeveer 
1880 in aarle-rixtel. Piet verwerkt zijn kruiden zelf tot ambachtelijke kruiden-
thee-melanges, keukenkruiden, jams, siropen en chutneys. Daarnaast verkoopt 
hij de kruiden als hele planten voor in uw tuin en vers gesneden voor gebruik in 
uw keuken. 
Adres: Croy Cruyden, Kasteelweg 7, 5735 PA Aarle-Rixtel, www.croycruyden.nl
Open: di en do van 14.00 - 17.30 uur, en dagelijks een stalletje aan de weg.
 

AARLE-RIXTEL Tuinderij Croy
De tuinders Wouter van Mil en 
Marieke Boudewijns telen op 1,75 
hectare vruchtbare zandgrond wel 
negentig verschillende soorten 
biologische seizoensgroenten. 
Behalve de ‘gewone’ groenten telen 
zij ook buitengewone groenten, zoals 
wortelpeterselie, minikomkommers, 
regenboogsnijbiet, en schorseneren. 
Gedurende het hele jaar leveren 
Wouter en Marieke groentepakketten 
aan hun abonnees: wekelijks een rijk 

gevuld en gevarieerd pakket van biologische seizoensgroenten. Natuurlijk kunt 
u ook een wandeling maken door de tuin en genieten van de rust en de ruimte. 
Breng dan ook een bezoekje aan het winkeltje Bio-Seizoen. 
Adres: Tuinderij Croy, Kasteelweg 7, 5735 AD Aarle-Rixtel, 06-28770434, 
www.tuinderijcroy.nl Open: mei t/m november za van 9.00 - 12.30 uur. 
 
BAARLE NASSAU
Hof van Baarle
op de grens van Brabant en België 
produceert het Hof van Baarle 
huisgemaakte wijnen. aan de rand 
van Baarle Nassau en Baarle Hertog 
ligt een wijngaard van 1,25 hectare, 
waar druivenstokken met zo’n 4500 
druivenplanten tot in de verte rijken. 
je vindt  hier drie witte rassen; 
johanniter, Muscaris en Solaris en drie 
blauwe rassen; cabernet cortis, 
regent,  rondo. De wijngaard wordt  
biologisch onderhouden. In een deel van de boerderijschuur is de wijnmakerij 
waar de wijnen worden gevinificeerd en gebotteld.  Bij het Hof van Baarle 
worden rondleidingen aangeboden, gecombineerd met  een proeverijtje van 
eigen wijnen.  De wijnen zijn hier te koop en bij winkels in de regio.  
Adres: Hof van Baarle, Boschoven 26, 5111 XG Baarle-Nassau, 013-5079301, 
www.hofvanbaarle.nl Open: op afspraak, rondleidingen ook graag op afspraak. 

BERKEL-ENSCHOT
Brouwerij De Koningshoeven
Bij trappistenbrouwerij De Konings-
hoeven  wordt, samen met de 
monniken van de abdij La trappe, bier 
ontwikkeld en gebrouwen. De 
broeders runnen de kloosterwinkel 
waar je het La trappe-bier kunt kopen. 
ook in het assortiment: eigengemaak-
te lekkernijen als trappistenbrood, 
koekjes, bierbostelbrood, worsten-
brood en chocolade én ambachtelijke 
producten van andere kloosters, zoals 

kaas, jam, mosterd, zeep en  religieuze artikelen. In het Proeflokaal in de tuin van 
het klooster kun je genieten van een lekkere lunch met streekproducten. 
Adres: Brouwerij De Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot, 
013-5408508, www.koningshoeven.nl Open: kloosterwinkel april t/m oktober: 
ma 13.30 uur - 17.00 uur, di t/m za 10.30 uur - 18.00 uur, zo 12.15 uur - 18.00 uur. 
Van november t/m maart is de kloosterwinkel op maandag gesloten, di t/m vr: 
14.00 uur - 17.00 uur, za 10.30 uur - 17.00 uur, zo 15.00 uur - 16.45 uur. 

BIEZENMORTEL
Hoeve de Mertel
aan de rand van de 
Loonse en Drunense 
Duinen ligt in 
Biezenmortel de 
authentieke 
langgevelboerderij 
Hoeve de Mertel van 
de familie Van 
rijswijk. Zij houden 
zelf Swifter schapen  
en  verkopen dan ook 
allerlei schaap-gerelateerde producten. Van lamsvlees bijvoorbeeld  een heerlijk 
lamsstoofpotje met rozemarijn, zelfgerookte lamsham en lamsburgers uit eigen 
keuken. Maar ook wolproducten en natuurlijke verzorgingsproducten op basis 
van wolvet en streekproducten van collega-Duinboeren. 
Adres: B&B Hoeve de Mertel, Biezenmortelsestraat 8, 5074 PD Biezenmortel, 
013-5111764, www.hoevedemertel.nl info@hoevedemertel.nl Open: op afspraak

BOXTEL De Gevulde Knapzak
erica en Pieter van der Meijden runnen 
boerderijwinkel De Gevulde Knapzak. 
een mooie plek in het buitengebied 
van Boxtel waar het jonge stel ook een 
melkveebedrijf en een kleinschalige 
varkenshouderij runt. Vanuit de winkel 
heb je een prachtig uitzicht over de 
weilanden. op deze plek vindt u 
eerlijk, eigen varkensvlees en 
streekproducten uit het Groene Woud, 
zoals boerenkaas,  zelfgemaakt ijs, 
yoghurt, fruitsappen, pasta’s, speltbier 
en wijn. Hun specialiteit: knapzakken 
die u naar wens kunt laten vullen met 
heerlijkheden uit de winkel. Leuk om 

voor u zelf mee naar huis te nemen, of om cadeau te geven.
Adres: Kapelweg 80, 5282 JC Boxtel, 0411-688209, www.degevuldeknapzak.nl 
Open: do van 13.30 - 17.30  uur, vr van 9.00 - 17.30 uur, za van 9.00 - 15.00 uur. 

ASTEN-HEUSDEN
Eko-boerderij Sengersbroek
Peter Wijnen en teresa rahder 
houden varkens van het ras Bonte 
Bentheimers: een authentiek 
Nederlands-Duits varkensras uit het 
grensgebied twente en Bentheim. 
Deze unieke dieren scharrelen buiten 
in de wei rond. Peter voert ze met 
onder andere biologische gerst uit de regio, wat hij zelf tot voer maalt. In de 
herfst mogen de dieren zelf aardperen opsnuffelen en opgraven uit de akker.  De 
dieren krijgen tijd en ruimte om te groeien en dat maakt het vlees zo smaakvol.
ook het voer draagt daar aan bij.  Het vlees kunt u bestellen of op afspraak op de 
boerderij kopen. ook staan Peter en teresa wekelijks op de boerenmarkt in 
tilburg. Logeren op de boerderij kan ook.  
Adres: Sengersbroek, Sengersbroekweg 7, 5725 TK Asten-Heusden, 0493-491617, 
www.sengersbroek.nl Open: op afspraak 

BAARSCHOT Boerderijwinkel 
’t Landleven
Boerderijwinkel’t Landleven  is in 
een oude melkstal gevestigd.  je 
vindt hier een keur aan ambachte-
lijke streekproducten van ‘t 
Brabantse land. Zoals vlees van 
eigen boerderij, kaas, jam, wijn en 
mosterd. terwijl je in de winkel 

rondkijkt, maak je meteen kennis met de boerderij, want je kijkt uit op de 
koeienstal en buiten lonkt een natuurgebied. ook leuk zijn de snuisterijen en 
hebbedingetjes, zoals servies, mandjes en kaarsjes. 
Adres: Boerderijwinkel ’t Landleven, Baarschotsestraat 62, 5087 KW Baarschot 
(Diessen), 013-5044904, www.hetlandleven.com Open: do en vr 9.00 uur - 17.30 uur, 
za van 09.00 uur - 16.00 uur. 

BERGEN OP ZOOM
Kaasboerderij De Zuidgeest
Marjo en Peter Huijsmans runnen 
sinds 1988 de sfeervolle landwinkel 
De Zuidgeest.  Hét adres voor 
heerlijke en bijzondere kaassoorten, 
zoals brandnetelkaas, bieslookkaas en 
kaas met tomaat, olijf en knoflook.  
aanraders zijn ook de zuivelproduc-
ten van de melk van de eigen koeien, 
zoals yoghurt, karnemelk, vla, kwark 
en roomijs.  en zeker proeven: het 
pure vlees van het eigen bedrijf.
Adres: Kaasboerderij ‘De Zuidgeest’, Zandven 68b, 4625 DJ Bergen op Zoom, 
tel. 0164-259898/b.g.g. 0164-236540, www.dezuidgeest.nl, info@dezuidgeest.nl 
Open: wo t/m do 13.00-17.00 uur, vr 9.30-17.00 uur, za 9.30-16.00 uur.

BERKEL-ENSCHOT  Landwinkel De Bollekens
Puur, duurzaam en eerlijk voedsel, dat is wat angela en ad Bertens in hun 
Landwinkel De Bollekens verkopen. Behalve de landwinkel is er ook een 

vruchtboomteeltbedrijf. Het 
Bollekens appelsap laten ze dan ook 
zelf persen en bottelen. Daarnaast 
verkopen ze allerlei lekkers van 
collega-streekproducenten uit de 
omgeving. u vindt hier dus zeker 
vers fruit, maar ook groenten en 
verschillende kazen, jams, honing en 
de ambachtelijk geperste vruchten-
sappen.  
Adres: Landwinkel De Bollekens, 
Enschotsebaan 21a, 5056 SR 
Berkel-Enschot, 013-5333963, 
www.debollekens.nl Open: wo t/m vr 
van 9.00 uur tot 18.00 uur, 
za van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

EINDHOVEN De Genneper Hoeve
Midden in het groen van de Genneper Parken ligt de Genneper Hoeve, een  
biologisch gemengd bedrijf/stadsboerderij van boer age opdam en boerin 
Mirjam Matze. Hier kun je de boerderij  van dichtbij meemaken: de dieren, de 
stallen, het kaasmaken, het melken en het werk in de kaasopslag. age verzorgt 
de dertig roodbonte melkkoeien en de kalveren, en de rondscharrelende kippen, 
varkens en schapen. Hij teelt ook het voer voor zijn dieren. en Mirjam is specialist 
in het maken van romige Genneper kaas. Heerlijk! 
Adres: De Genneper Hoeve, Tongelreeppad 1, 5644 RZ Eindhoven, 040-2070455, 
www.vaneigenerf.nl Open: wo van 11.00 - 13.15 uur en van 14.00 - 17.00 uur, do van 
14.00 - 17.00 uur, vr van 11.00 - 13.15 uur en  van 14.00 - 17.00 uur, za van 10.00 - 17.00 
uur, zo van 13.00 - 17.00 uur. 

ESCH De Jofrahoeve
Bij de biologisch varkensboerderij van Frank en 
Yolanda van Wagenberg, De jofrahoeve, kunnen  de 
varkens vrij in en uit lopen  en liggen ze binnen op 
een zacht strobedje. Speciaal voor de zeugen is er 
een grote wei met een modderpoel.  De dieren 
krijgen voer dat op de omliggende akkers verbouwd 
wordt,  zoals mais, gerst, tarwe, en gras. De oude 
Vlaamse Schuur is verbouwd tot winkel en ontvangst-
ruimte. u kunt daar op vrijdag en zaterdag terecht 
voor heerlijk en eerlijk biologisch varkens- en 
rundvlees, huisgemaakte worst en vleeswaren. en 
voor groepen kan slager en chef-kok Werner Bühr 
een lekker dineetje koken.  Wel even reserveren. 
Adres: De Jofrahoeve, De Ruiting 4, 5296 KE Esch, 
06 -109 62 599, www.jofrahoeve.nl Open: vr van 10.00 
- 17.30 uur, za van 10.00 - 16.00 uur. 
 

GENDEREN
Kaasboerderij 
De Lange Hoeve
Dol op kaas? Proef dan 
eens de Genderense 
Mix van Kaasboerderij 
De Lange Hoeve. Dit is 
een smaakvolle 
kruidenkaas , een van 
de huisgemaakte 
boerenkazen. In de 
kaaswinkel vindt u ook 
streekproducten uit het 

Land van Heusden en altena, zoals noten, zuivel en appels. Leuk ook zijn de 
goedgevulde cadeaumanden met producten uit de omgeving. 
Adres: De Lange Hoeve, Kleibergsestr. 2, 4265 GB Genderen, www.delangehoeve.nl 
Open: wo t/m vr 9.00 uur -12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur, za 9.00 uur -15.00 uur.

Vanuit de winkel            heb je een prachtig uitzicht over de weilanden

EERSEL Smaakgeheimen
Smaakgeheimen is ontstaan in restaurant De Zoete Inval 
op de markt in Eersel. In de keuken van het restaurant 
kwamen de ideeën van eigenaars Miriam en Adrie van 
der Loo tot stand. Miriam had schriften vol recepten, met 
in de kantlijn commentaar van gasten. Zo ontwikkelden 
het stel een verfijnde receptuur die ze deelden met hun 
gasten in plastic bakjes. Pesto’s, tapenades, dressings en 

dippers vielen zo goed in de smaak dat Miriam en Adrie 
ervoor hebben gekozen om de smaakmakers op de markt 
te brengen: Smaakgeheimen. Overal in Nederland te 
koop, zie voor verkoopadressen de website. 

Adres: Miriam en Adrie van der Loo, Smaakgeheimen, 
www.smaakgeheimen.nl info@smaakgeheimen.nl

BOErENMArKTEN
Breda Dinsdag van 9.00-13.00 uur 
op het pleintje aan de Veemarktstraat 
Den Bosch Vrijdag van 9.00 - 14.00 uur 
op De Markt 
Tilburg Zaterdag van 10.00 - 16.30 uur 
op Het Koningsplein
Eindhoven Zaterdag  van 10.00 - 16.00 uur 
op Het Wilhelminaplein
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HAAREN Kruidenrijk
rijen met kruiden, bloemen en groen: het Kruidenrijk doet haar naam eer aan. 
op biologische wijze worden hier kruiden verbouwd tot kruidenthee, keuken-
kruiden, oliën, balsems en zalven. In een schattig landwinkeltje worden alle 
producten verkocht, maar u kunt ze ook vinden bij andere boerderijwinkels en 
natuurvoedingswinkels in de buurt.  
Adres: Het Kruidenrijk, Kapelweg 7, 5076 TK Haaren, 0411-623246, 
www.kruidenrijk.nl Open: op afspraak. 
 
HAPS De Cinquant
Bij De cinquant vind je volop 
versproducten van het seizoen. 
alles van eigen bodem, uit de kas 
of tuin, zoals groenten, fruit, 
kruiden, noten en zaden. Maar ook 
vlees, kaas, jam en basisproducten 
als bloem, eieren, bouillon en melk. In deze winkel  stel je met gemak een 
compleet menu samen. eigenaresse renee van de Groes vindt het leuk om te 
experimenteren met haar eigen producten en maakt de heerlijkste hapjes. 
Adres: De Cinquant, Cinquant 4, 5443 NN Haps, 06-45927359, www.cinquant.nl 
Open: wo en vr van 13.00 - 18.00 uur, za van 10.00 uur -15.00 uur.

HEEZE Saanenhof
jan en Maria Wanders runnen  samen 
met hun zoon jan en schoondochter 
Karin  geitenboerderij Saanenhof. 
Midden tussen de landerijen in Heeze 
wordt hier alle melk verwerkt tot 
rauwmelkse kaas in allerlei soorten. 
Zachte, verse kazen, maar ook Goudse 
kaas. Verkrijgbaar met verschillende 
kruiden. De familie wil zo min 
mogelijk afhankelijk zijn van andere 
partijen, daarom komt het voedsel 
voor de dieren ook van eigen land. 
elke dag van de week wordt er kaas 
gemaakt, dus altijd vers!

Adres: Saanenhof, Somerenseweg 39/39a, 5591JV Heeze, 040-2262637, 
www.saanenhof.nl Open: wo, do, vr en za van 13.00 - 16.00 uur. 

HELVOIRT Boerderijwinkel Van Rijsewijk
Dieren scharrelen gezellig rond rondom de boerderijwinkel van Frans en tineke 
Van rijsewijk.  elke dag zijn er verse scharreleitjes van eigen kippen,  en in het 
seizoen rode, witte en zwarte bessen, frambozen, bramen en groenten, alles uit 
eigen tuin. Hun sfeervolle winkel is daarnaast gevuld met streekproducten van 
boeren in de omgeving, zoals 
geitenkaas, rundsvlees, worsten-
brood en bramenjam. een 
groente- en fruitschap maakt het 
tot een goedgevulde zaak. 
Adres: Boerderijwinkel van 
Rijsewijk, Udenhoutseweg 17, 5268 
CG Helvoirt, 0411-641205, 
www.boerderijwinkelvanrijsewijk.nl 
Open: di, wo, do en za van 9.00 - 
17.00 uur, vr van 9.00 - 19.00 uur. 

HEUSDEN Bakkertje Deeg
Lucas en jolanda Vermeulen runnen al sinds 1990 Bakkertje Deeg.  Beroemd is 
de ‘boerenmellukmik’ die Lucas maakt met verse melk van de boerderij van ron 
en Laura  Leijser in Genderen. In  de nostalgische broodwinkel word je omhuld 
door de heerlijke geur van verse broden die Lucas in de authentieke vloeroven 
bakt. Schuif ook eens aan bij De contente Mensch, om te proeven van de 
zelfgemaakte lekkernijen: verse, bijzondere broden en zoetigheid.
Adres: Bakkertje Deeg, Botermarkt 13, 5256 AV Heusden, 0416-661460, 
www.bakkertjedeeg.nl Open: ma t/m vr van 8.30  - 18.00 uur, za en zo van 8.30 - 
17.00 uur. 

HILVARENBEEK Boerderij ‘t Schop
De paardenstal is omgetoverd tot boerderijkeuken, en 
op de plaats van de hoogkar, ‘t Schop, kun je  biolo-
gische producten kopen. De schapen en runderen 
wandelen in de zomermaanden rond op de kruiden-
rijke weilanden, in het koude seizoen duiken ze in het 
ruime strobed van de potstal.  In de winkel verkoopt 
boerin cecile van den Broek biologisch rund-, lams- en 
varkensvlees. ook een perfect adres voor een 
groepsuitje of voor een Boergondisch feestmaal.  
Adres: Boerderij ’t Schop, Esbeekseweg 2, 5081 ED 
Hilvarenbeek, 013-5056156, www.hetschop.nl 
Open: winkel op do en vr van 10.00-18.00 uur, za van 
10.00-16.00 uur, voor groepen alle dagen behalve zondag
 

HOEVEN 
De Walnoothoeven
Specialiteit van De Walnoothoeve(n) is 
Het chaams Hoen. Het pluimvee- en 
poeliersbedrijf wordt met veel liefde 
gerund  door joke en Geert van der 
Kaa. In de boerderijwinkel vind je 
voornamelijk vlees , vleesproducten, 
en eieren, maar ook lekkernijen van 
andere streekboeren, zoals geiten-
kaas, bier worst en honing. 

Adres: De Walnoothoeve(n), oude oude Bredasepostbaan 17, 4741 SM Hoeven, 
0165-384419, info@walnoothoeven.nl, www.walnoothoeven.nl Open: vr van 9.00 
- 18.00 uur, za van 9.00 - 17.00 uur. 

HOOGELOON Kaasboerderij De Ruurhoeve
De ruurhoeve  van de familie ansems staat bekend om z’n ambachtelijke kaas. 
‘Gewone’  jonge en belegen kaassoorten, maar ook speciaalkazen met 
bijvoorbeeld kruiden, brandnetel, fenegriek of  zontomaatjes. allemaal zonder 
geur-, kleur- of smaakstoffen.  ook 
in het assortiment: zelfgemaakt ijs, 
biologisch varkensvlees en andere 
streekproducten. 
Adres: Kaasboerderij 
De Ruurhoeve, Domineepad 7, 5528 
NC Hoogeloon, 0497-684041, 
www.ruurhoeve.nl Open: 1 mei t/m 
30 september: di t/m zo van 12.00 
- 17.00 uur, za van 10.00 - 17.00 uur. 
1 oktober t/m 30 april wo t/m za 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Schuif ook eens aan bij De Contente Mensch, om te proeven          van de zelfgemaakte lekkernijen

DUINBOEREN 
www.duinboeren.nl 
Een samenwerking tussen boeren 
uit de omgeving van de Loonse en 
Drunense Duinen (regio Waalwijk). 
Leuk initiatief zijn de ‘duinboeren-
bankjes’  die zijn geplaatst op 
verschillende boerenerven, zodat er 
op een bijzonder plekje uitgerust 
kan worden. 

HET GROENE WOUD 
www.hetgroenewoud.com
Het Groene Woud is een groot 
gebied in het groene hart tussen 
de steden ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven en Tilburg. Hier valt veel 
lekkers te ontdekken. 

HERTOGBOEREN
www.hertogboeren.nl
Een club enthousiaste agrariërs 
onder de rook van ’s-Hertogenbosch 
biedt via deze website allerhande 
arrangementen aan. Verblijven, 
eten en recreëren met plezier. 

MORTELENBOEREN
www.mortelenboeren.nl
Een monument in het groen, zo 
staat het gebied tussen Oirschot, 
Boxtel en Oisterwijk bekend. Ruim 

37 bedrijven werken samen als 
Mortelenboeren en laten op de 
website zien wat ze te bieden 
hebben. 

KEMPEN GOED
www.kempengoed.nl
Het Kempische platteland in het 
zuidoosten van Brabant wordt door 
ruim driehonderd ondernemers 
vertegenwoordigd in Kempen Goed. 

MAASHORSTBOEREN
www.maashorstboeren.nl
De gemeentes Bernheze, Uden, 
Landerd en Oss vallen samen in het 
grote natuurgebied De Maashorst. 
In dit gebied zitten  de Maashorst-
boeren. Zij bieden activiteiten aan 
en laten zien wat voor lekkers ze 
zoal in huis hebben. 

VANEIGENERf.NL
www.vaneigenerf.nl
Vaneigenerf.nl is een netwerk van 
ruim honderd biologische boeren 
met rechtstreekse verkoop van 
biologische boerenstreek-
producten. Het streven is een zo kort 
mogelijke lijn van boer naar bord. 
Op vaneigenerf.nl vindt u 
snel de boeren bij u in de buurt. 

LAGE MIERDE Landhoeve Herberg Buitenman 
Biologische boerderij Landhoeve Buitenman van tom en Yvonne romme ligt 
midden in Landgoed de utrecht. tom teelt asperges. In de boerderijwinkel vind 
je naast asperges in het seizoen, ook  huisgemaakte producten, zoals kruiden, 
groenten, koek, appeltaart, vers brood, vlees en vleeswaren.  je kunt er ook 
overnachten en een hapje eten. Perfect startpunt voor wandel-, fiets- en 
ruitertochten.
Adres: Landhoeve de Buitenman, Buitenman 2, 5094 EJ Lage Mierde, 013-5091336, 
www.debuitenman.nl Open: do t/m zo en feestdagen vanaf 10.00 uur. 

LEPELSTRAAT De Kromme Lepel
op hun tuinbouwbedrijf De Kromme 
Lepel in het dorpje Lepelstraat 
verbouwen Peet en elza de Krom al 
dertig jaar aardbeien en groentes. 
Naast aardbeien en allerlei soorten 
boontjes in de zomer, staan er in de 
winter allerhande koolsoorten, prei en 
haver op ’t land. op zaterdag is alles te 
koop op de boerderij. 
Adres: De Kromme Lepel, Laageinde 20, 4614 PW Lepelstraat (gem. Bergen op 
Zoom), 0164-684257. Open: za van 9.30 - 17.00 uur. 

MADE Wijngaard De Linie
De wijngaard De Linie van Marius van 
Stokkom  ligt vlakbij De Biesbosch. 
Marius begon in 1977 met het maken 
van witte wijnen,  maar heeft 
inmiddels ook heerlijke rode en rosé 
wijnen.  alle wijnen worden milieu-
vriendelijk gemaakt. De wijnen kunt u 
via de website bestellen, of kopen bij 
de wijngaard.
Adres: Wijngaard De Linie, Esdoorn-
laan 38, 4921 DV  Made, 0162-683546, 
06-21510446, www.delinie.nl Open: als 
Marius er is, dus van tevoren bellen.

MOLENSCHOT
Biokaas Bastiaansen
Van het gerenommeerde 
merk Biokaas Bastiaansen 
vind je een heel divers 
aanbod biologische kazen. 
Goudse -, kruiden -, 
blauwschimmel- en verse 
geitenkaas bijvoorbeeld. 
jan Bastiaansen startte het 
bedrijf in de jaren 70, nadat hij een 
opleiding kaasmaken had gevolgd bij de abdij van Postel. 
Zijn dochter Marja runt de zaak nu.  De kazen zijn in heel Nederland 
te koop bij natuurvoedingswinkels en op de boerenmarkten in Breda, 
Den Bosch en tilburg.  en ook te koop op onderstaand adres. 
Adres: Bastiaansen Kaashandel, Lijndonk 24, 5124 RK  Molenschot, 06-51036334, 
www.bastiaansen-bio.com 

OIRSCHOT Maatschap Jonkers
adri jonkers en zijn familie telen op biologische wijze diverse groenten, zoals 
tomaten, paprika’s, komkommers, aubergine’s en courgettes. als biologische 
teler kweekt hij de gewassen nog gewoon in de grond in plaats van op steenwol. 
chemische middelen komen er niet aan te pas. er worden natuurlijke bestrijders 
ingezet, waaronder lieveheersbeestjes en sluipwespen.  al deze zorg en 
aandacht proef je terug in de groenten. 
Adres: Maatschap Jonkers, Broekstraat 22a, 5688 JX Oirschot, 0499-575550 
www.oirschotorganics.nl Open: elke dag van 10.00 - 18.00 uur. 
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UDENHOUT De Dobbelhoeve
als pioniers in Noord-Brabant ging de 
familie van roessel in 1986 al aan de 
slag met biologisch producten. Sinds 
1999 runnen ze de boerderijwinkel. 
Het aanbod: biologische kazen van 
geit, koe en schaap,  vlees van eigen 
koeien, lam en varken.  Samen met de 
biologische groenten en vruchten 
van een vriendboer wordt het een 
compleet assortiment. ook leuk bij 
mooi weer: picknikken in de speciale 
picknickhof. 
Adres: De Dobbelhoeve, Molenhoefstraat 18, 5071RM, 013-5111586. 
www.dedobbelhoeve.nl Open: vr van 9.00 - 17.00 uur, za van 9.00 - 13.00 uur.

UDENHOUT
Kaasboerderij Mathijssen
joris en Mascha Mathijssen runnen 
deze boerderij met melkkoeien en 
daarnaast maken ze diverse 
soorten kaas en boerenroomboter. 
Zo ontwikkelden ze boerenkazen 
met minder vet, de joris 
Boerenkaas 20+ en de joris 
Boerenkaas 35+. Doordat bij de 
bereiding van hun producten de 
melk niet wordt verhit boven de 
39 graden, blijft al het goede van 
melk in de kaas en in de boter 
bewaard. 

Adres: Kaasboerderij Mathijssen, Waalwijkseweg 16, 5071 RK Udenhout, 
013-5111534, kaasboerderijmathijssen@rumaweb.nl, www.jorisboerenkaas.nl

UDENHOUT Sprankenhof 
Marc Vonk en josèt Vermeer  telen 
allerlei  fruitsoorten en verwerken die 
ambachtelijk tot jam, chutney en 
wijnen. Voor vers fruit mag je zelf de 
tuin in om te plukken. Na het ommetje 
kun je lekker verpozen in de Gelagka-
mer met een appeltje, thee, koffie of 
vruchtensap. Meer weten over het 
verwerken van fruit tot iets lekkers? 
josèt kan er alles over vertellen: van 
fruit snoeien tot wijn maken. 
Adres: Sprankenhof, Schoorstraat 26a, 
5071 RA Udenhout, 013-5116494, 
www.sprankenhof.com Open: half juni 
t/m sept. wo t/m zo van 11.00 -18.00 uur. 

VELDHOVEN ’t Geitenboerke
Van de melk van de geiten van 
’t Geitenboerke maakt De 
Bettinehoeve in etten-Leur allerlei 
soorten kazen die in de winkel van 
’t Geitenboerke worden verkocht. 
u vindt hier halfzachte kazen, zoals 
naturel, peterselie, knoflook, 
koriander, mosterd en italiano. 
aanrader: het geitenijs en likeur. 
Adres: ’t Geitenboerke, Toterfout 
13 , 5507 RD  Oerle (Veldhoven), 
040-2053110, www.geitenboerke.nl 
Open: wo van 9.30 - 11.30 uur, za 
van 10.00 - 16.00 uur. 

OISTERWIJK Kerkhovensemolen
In de Kerkhovense Molen uit 1895  
wordt nog steeds gemalen. een 
extraatje is de eigen molentuin, waar  
groenten onbespoten mogen 
groeien. Die worden verkocht in 
de  winkel, naast  de eigen meel-
producten en bakbenodigheden. 
op het terras kun je genieten van 
zelfgemaakte worstenbroodjes, 
koekjes, cake of appelgebak. 
Adres: Kerkhovense Molen, 
Langvennen Noord 120, 5061 DR 
Oisterwijk, 013-5212502, info@kerkhovensemolen.nl; www.kerkhovensemolen.nl 
Open: ma t/m za van 10.00 uur -17.00 uur.

OSS Boer Spierings
In de Landwinkel van Boer Spierings 
kunt u terecht voor seizoensproduc-
ten uit de regio van oss. Zuivel, zoals 
boerenroomboter, ijs en karnemelk, 
maken ze zelf. ook vind je er vlees van 
hun eigen Brandrode runderen. Ze 
hebben ook producten uit de rest van 
Nederland. Zolang alles maar binnen 
de grenzen is geproduceerd. 
Adres: Boer Spierings, Oijenseweg 284, 
5346 JG Oss, 0412-450459, 
www.landwinkelspierings.nl
info@landwinkelspierings.nl. 
Open: di t/m do van 9.00 - 18.00 uur, 

vr van 9.00  - 20.00 uur, za van 9.00 uur - 17.00 uur. 

REEK Twee Linden
eigenaar Meino Koning verbouwt 
biologische groenten en verkoopt 
zo’n veertig verschillende soorten 
vers van het land in zijn winkel.  
Voor de inwoners van de 
gemeentes rondom oss, Mill en 
uden worden groentenpakketjes 
samengesteld die wekelijks 
thuisbezorgd kunnen worden. 
Groenten, fruit, aardappels, sappen 
en stroop zijn ook in de boerderij-
winkel te koop.  
Adres: Biologische Tuinderij de Twee Linden, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek, 
0486-476048, www.2linden.nl Open: wo van 13.00 uur – 18.00 uur, vr 13.00 uur – 
21.00 uur en za van 9.00 uur – 18.00 uur.

SCHAIJK Autarkia Shiitakekwekerij
Nellie en Dirk Megens hebben hun 
paddenstoelenkwekerij autarkia 
ingericht als een permacultuurtuin.  
op traditionele chinese wijze worden 
op eikenhouten boomstronken 
Shii-take paddenstoelen gekweekt. 
De paddenstoelen groeien verspreid 
door de tuin, op schaduwrijke 
plaatsen. In de winkel onder andere:  
shiitake stammen, shiitake gedroogde 
paddestoelen en zelfs shiitake bier. 
Adres: Autarkia Shiitakekwekerij, 
Pastoor van Winkelstraat 90, 5374 BL 
Schaijk, 0486-463130, www.autarkia.nl 
Open: op afspraak

SCHIJNDEL Marga Vugs Ediks 
edik lijkt op azijn, maar het draagt niet 
die naam omdat de zuurgraad lager is 
dan vier procent.  Verse kruiden, 
groenten of fruit worden getrokken op 
met wijn verzachte natuurazijn. Door 
de lage zuurgraad is de smaak heel 
intens.  De ediks van Marga Vugs  
worden door gerenommeerde 
professionele koks gebruikt.  te koop 
bij horecagroothandels en gespeciali-
seerde delicatessenwinkels. Verkoop-
adressen vind je op de site. Daar kun je 
de ediks ook meteen bestellen. 
Adres: Marga Vugs, www.ediks.com, info@ediks.com, 073-5475343. 
 

SCHIJNDEL Winery & Herbs
Geert en Myriam Hermans bieden in 
de winkel van Winery & Herbs hun 
eigen producten aan, zoals kruiden, 
druiven, groenten en fruit. Maar ze 
hebben ook jams, theeën en wijn.  Het 
is meteen ook een van de acht 
bezoekerscentra van Het Groene 
Woud, gelegen tussen ’s-Hertogen-
bosch, tilburg en eindhoven. een 

ideaal startpunt voor een fietstocht door het natuurgebied. Dan kunt u meteen 
een proeverijtje of workshop meepikken.
Adres: Winery & Herbs, Boxtelseweg 23, 5481 VE Schijndel, 073-5496535, 
www.wineryandherbs.nl Open: za van 10.00 - 16.00 uur, rondleidingen, workshops 
en proeverijen op afspraak.

TILBURG De Walhoeve
De Walhoeve is een natuurboerderij 
aan de oostplas.  In de stallen huizen 
melkgeiten en vleesstieren in ruime 
hokken en op de omliggende akkers 
groeit het voer van de beesten. 
eigenaar corné van roessel verkoopt 
in de winkel vlees van eigen runderen, 
etenswaren gemaakt van geitenmelk 
en lekkewrnijen van boeren uit de 
buurt,  zoals groenten, kip, kaas en 
boter. 
Adres: De Walhoeve boerderijproducten, Hoge wal 15, 5022KH Tilburg, 013-
5424920, www.walhoeve.nl Open: di t/m vr van 11.00 - 17.30 uur, za van 9.30 - 16.00 
uur.

Uden Boerderij 
de Bosrand
aan de rand van het 
Maashorstgebied, 
direct tegen de 
bossen buiten de 
bebouwde kom van 
uden, ligt Boerderij 
De Bosrand. een 
gemengd bedrijf met 
rundvee, pluimvee 
een imkerij én een 
boerderijwinkel. u 

kunt hier een complete maaltijd samenstellen met de scharreleieren, aardappe-
len, honing, groenten en fruit. Maar ook streekproducten uit de directe 
omgeving worden verkocht. 
Adres: De Bosrand Uden, Bosdreef 5A, 5406 XB Uden, 0413-331310, 
www.debosranduden.nl Open: ma t/m za 9.00 - 18.00 uur.

VUGHT Vughtse IJsboerderij
terwijl Frans  de koeien melkt, maakt 
zijn vrouw Hannie van een deel van de 
melk verschillende ijssoorten. Dat kan 
met de smaak vanille, aardbei of 
chocolade zijn, maar eigenlijk kan 
Hannie alle smaken wel maken. Het ijs 
wordt veel verkocht aan de horeca en 
aan streekwinkels. op vrijdag en 
zaterdag wordt het boerderij-ijs aan 
huis verkocht. 
Adres: Vughtse IJsboerderij, 
Esscheweg 209, 5262 LH Vught, 
0411-601324, www.vughtseijsboerderij.nl Open: vr en za, andere dagen op afspraak.  

WANROIJ ’t Boerenwinkeltje
De familie Wijnen verkoopt wel 
honderd streekproducten uit de 
omgeving: appelsap, honing, 
boerenkaas, vruchtenjams en zelfs 
boerenchips.  De aardappelen en 
scharreleieren zijn afkomstig van 
eigen land. In de winkel vindt u ook 
woonaccessoires en brocante.  Leuk 
adresje dus voor lekker eten en voor 
een cadeautje. 

Adres: ’t Boerenwinkeltje, Verlorenhoek 1, 5446 XL Wanroij, 0485-451335, 
www.boerenwinkeltje.nl Open: ma t/m do van 9.00 uur - 18.00 uur (van 12.00 tot 
13.00 uur lunchpauze), vr tot 20.00 uur, za  tot 16.00 uur. 

WOUDRICHEM Molen Nooit Gedagt
Korenmolen Nooit Gedagt werkt nog 
op alleen windkracht. Het resultaat  
ligt in de schappen: meelsoorten, 
broodbakmixen, cakemixe, koekmixen 
en bak-ingrediënten.  Daarnaast 
worden producten van collega’s 
verkocht, zoals jam, mosterd, honing, 
vruchtensap, kaas en thee. 
Adres: Korenmolen Nooit Gedagt, 
Rijkswal 7, 4285 AC Woudrichem, 
06-50283248, www.molennooitgedagt.nl 
Open: za van 10.00 - 17.00 uur, do, vr 
en zo van 13.00 - 17.00 uur.

De pure producten met de volle, eerlijke smaak.  Met         liefde geoogst of gemaakt 

KOOKWORKSHOP OP 18 NOVEMBER
THEMA: BRABANTSE STREEKPRODUCTEN
Op zondag 18 november  kunt u onder de professionele leiding van 
chefkok rob Beernink en vinoloog Wendy Otting een heerlijk 3-gangen 
diner koken met Brabantse streekproducten, delicatessen en wijnen 
van kleine producenten die met zorg en aandacht voor hun omgeving 
werken.  Er worden recepten gekookt uit de kookboeken Breda Kookt en 
‘s-Hertogenbosch Kookt, twee uitgaves van de serie Mijn Stad Kookt,  die 
rob Beernink samengesteld en uitgegeven heeft.
 
dAtUm: 18 november. Duur: van 
16.00 - 20.00 uur . prijs € 65 p.p. incl. 
hapje en drankje bij ontvangst, 
3-gangen-diner, wijnen, fris en koffie 
of thee, receptuur en gratis kookboek 
uit de serie Mijn Stad Kookt. 
AAnmelden: vóór 1 november per 
email: info@kokenaandewaal.nl of  
telefonisch 06-81088114.  lOcAtie: 
Kookschool Koken aan de Waal, 
Oosterhoutsedijk 46, 6663 KV Lent, 
www.kokenaandewaal.nl

Exclusieve kookworkshop
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