STREEKMARKT & OPEN DAG

Zonder boer geen voer!
5000 jaar agrifood in West-Brabant
Op 21 oktober a.s is door Landbouworganisatie ZLTO Etten-Leur een streekmarkt in combinatie met een
open dag georganiseerd.
Het is open dag bij:

Deelnemers streekmarkt:
IJsboerderij de Heidehoeve
Hoge Bremberg 33.

Menmoerhoeve
Zundertseweg 66.

IJs dat staat voor
kwaliteit en ambacht.
Het ijs wordt gemaakt met melk van
eigen koeien.

De Menmoerhoeve wilt u laten genieten
van het Bourgondische leven. U kunt
recreëren in een landeliike omgeving
en genieten van specialiteiten van de
boerderij en de streek.
Hier wordt paardenmelk geproduceerd
en verkocht. Tevens is er een educatief
programma voor kinderen in het basisonderwijs. Excursies aan en kinderfeestjes behoren ook tot de mogelijkheden.

De Edelweiss Paardenmelkerij

Biologische melkveehouderij
Hillekens Hoeve,
Vlaanderbos 6.

Op dit gezinsbedrijf zorgen
Fleckviehkoeien voor biologische melk. Er is
een melktap aanwezig waar u melk kunt tappen en kopen.
Diepstraten Etten-Leur BV
Klappenberg 10b.

De Nederlandse telers Jan en
Alfons Diepstraten begonnen vorig voorjaar
met het produceren van kasbramen.
Menmoerhoeve
Zundertseweg 66.

Hanekinderstraat 9.

Imkerij den Hill,
Hilsebaan 91.

Kwekerij en Imkerij waar duurzame
productie van bijenvolken en -producten
worden gekweekt. Verder verzorgen zij
o.a. educatieve projecten, bestuiving
in land en tuinbouw en geven zij advies over klein en zacht fruit, honing en
bijenproducten.

De Bremberg legt de focus op ontwikkeling
van projecten gericht op natuurbeleving en een
zinvolle dagbesteding. Een van deze projecten
is de aanleg van een vriendentuin; een grote
moestuin waarvan de opbrengst aan de plaatselijke voedselbank wordt gedoneerd.
Kwekerij en zorgboerderij de Bremberg

Kwekerij en zorgboerderij
de Bremberg
Lage Bremberg 35.

Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan:
Landbouwmuseum

Kasteellaan 23, Etten-Leur

Streekmuseum Etten-Leur

Het streekmuseum is gevestigd in enkele panden
van het historische Sint Paulushofje aan de Markt in
Etten-Leur.

Lage Bremberg 35.

Tuinderij waar diverse groenten en
aardappelen worden verbouwd en verkocht. In de boerderijwinkel kunt u ook
terecht voor streekproducten en bijzondere (vergeten) groente.
Groentekwekerij W. Luijkx
Oude Koekoekweg 20.

Streekmarkt en open dag:

21 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Tentoonstelling

21 oktober t/m 26 november van 10.00 tot 16.00 uur
Winkelcentrum 42 , Etten-Leur

