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zondag 24 juni 2018

Deze editie staat Boxtel En Route in het teken van
voedsel. Bijzondere locaties van voedseltuinen tot
brouwerijen en imkers tot jonge boeren openen hun
deuren. Er is genoeg te ontdekken in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Stel je eigen route samen met
behulp van de plattegrond. Pak je fiets of ga heerlijk
wandelen en ontdek eetbaar Boxtel, Liempde en
Lennisheuvel.
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Indenhof (centrale locatie)
Mgr. Bekkersstraat Boxtel

2

Melkveebedrijf familie van der Heijden
Mijlstraat 116 Boxtel

3

KookpuntOKE
Boxtelseweg 50 Liempde

4

Samen pizza’s maken bij de La Salle
Schijndelseweg 1 Boxtel

5

Voedselbank
Achterberghstraat 18a

6

De Gevulde Knapzak
Kapelweg 80 Boxtel

7

Herenboeren Wilhelminapark
Kampspoor Boxtel

8

‘t Raathuis, Bijenvereniging St. Ambrosius
Essche Heike 1b Boxtel

9

Biologische Boerderij ‘De Schoffel’
Mijlstraat 34

10

Bierbrouwerij De Gaperd
Staarten 4 Boxtel

11

Biologische imkerij Het Groene Woud
Hezelaarse Akkers 1 Liempde

12

Voedseltuin Boxtel e.o.
Klaverblad 13 Boxtel

13

Kleine Aarde Voedselbos
Klaverblad 13 Boxtel

14

Buurtmoestuin D’n Hof
Hoogheemflats 2 en 3

15

Pluktuin in de wijk
tussen Robert Schumanlaan en Dommeloord

16

Wildpluk tochtjes
Puttersdreef 2 Boxtel
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Kom gezellig picknicken tussen 11.00 – 13.00 uur bij
Indenhof (Boomgaard naast het gemeentehuis).
Neem zelf een kleedje en iets lekkers mee!
Zin in iets actiefs? Kom dan tussen 15.00 – 17.00
uur naar Indenhof. Buurtsport Boxtel organiseert
een aantal leuke kinderactiviteiten.

EINDHO

Volgs ons op facebook:
www.facebook.nl/boxtel

www.boxtel.nl/enroute
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Om 16.30 uur is de afsluiting bij boomgaard
Indenhof
tijdens
Boxtel En Route kan bezoeken? Kijk dan op onze
Een volle stickerkaart? Lever deze vanaf 15.00 uur in
Indenhof en ontvang een verassing!
Meer informatie over Boxtel En Route:
www.boxtel.nl/enroute
tijdens
Boxtel En Route kan bezoeken? Kijk dan op onze

Legenda
= doelgroep: volwassenen
= doelgroep: alle leeftijden

Zondag 24 juni | 11.00 - 16.30 uur

= rolstoelvriendelijk
= gedeeltelijk rolstoelvriendelijk
= onderdeel Groene Draad
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Indenhof (centrale locatie) - Mgr. Bekkersstraat Boxtel
Kom gezellig picknicken neem zelf een kleedje en iets lekkers mee! Zin
in iets actiefs? Buurtsport Boxtel organiseert sportieve
kinderactiviteiten. Lever vanaf 15.00 uur je volle stickerkaart in en
ontvang een verassing. Sluit om 16.30 uur feestelijk met ons af onder
het genot van een drankje.
11.00-16.30 uur
doorlopend
Melkveebedrijf familie van der Heijden - Mijlstraat 116 Boxtel
Altijd al eens een kijkje willen nemen bij een melkveehouderij? Kom
kijken hoe koeien door een echte melkrobot gemolken worden.
Neem tijdens je bezoek meteen een kijkje bij de jonge kalfjes.
11.00-16.00 uur
KookpuntOKE - Boxtelseweg 50 Liempde
Houd jij van koekjes bakken en eten maken? Kom dan naar
KookpuntOKE. Duik in de keuken en ga zelf kleurrijke Indische
koekjes maken of loempia’s rollen en bakken.
11.00-16.00 uur
15-20 min.
Samen pizza’s maken bij de La Salle - Schijndelseweg 1 Boxtel
Wist je dat jongeren van De La Salle een eigen pizza restaurant hebben?
Kom tijdens Boxtel En Route een kijkje nemen en maak je eigen pizza!
Voor de kleintjes is er een kinderhoek en er natuurlijk gezellige muziek!
Kom langs en leer en geniet van deze Italiaanse lekkernij.
12.00-15.00 uur
-
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10.30-17.00 uur
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Biologische Imkerij Het Groene Woud - Hezelaarse Akkers 1 Liempde
Honing, stuifmeel en bijenwas. Bijen in actie zien? Kom dan naar
Biologische Imkerij Het Groene Woud. Ook krijg je de kans om
bijen onder een microscoop te bekijken. Leer alles over de
honingbijen, wilde bijen en over hun leefomgeving. Maak je eigen
kaars van bijenwas en proef de producten uit de tuinderij.

Voedseltuin Boxtel e.o. - Klaverblad 13 Boxtel
Neem een kijkje in Voedseltuin Boxtel e.o. en ontdek deze
bijzondere plek. In deze Voedseltuin groeien verse groenten en (klein)
fruit voor mensen met een krappe portemonnee. Iedereen is welkom
om te helpen in de Voedseltuin. Tijdens Boxtel En Route krijg je meer
uitleg over deze bijzonder plek.
11.00-16.00 uur
30-60 min.
Kleine Aarde Voedselbos - Klaverblad 13 Boxtel
Kom kijken hoe een voedselbos wordt aangelegd. Er komen steeds
meer eetbare bomen, struiken en kruiden op de oude schapenweide
van De Kleine Aarde. Dit voedselbos is goed voor de planten en
dieren, en zorgt straks ook voor veel lekkere oogst. Ontdek deze
bijzondere plek en help de natuur een handje mee!
12.00-15.00 uur

-
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Buurtmoestuin D’n Hof - Hoogheemflats 2 en 3
Fruit, groenten en bloemen. Ontdek de groene buurtmoestuin die
staat tussen hoge flats. Altijd al een eigen moestuintje willen
hebben? Kom dan kijken tijdens Boxtel En Route.
12.00-15.00 uur
10 min.
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Pluktuin in de wijk - tussen Robert Schumanlaan en Dommeloord
Neem een kijkje in een echte pluktuin. Pluk je eigen bessen en
rabarber. Leer, maak plezier en beleef. Voor de kinderen is er ook
een speeltuin.
12.00-15.00 uur
10 min.

+-60 min.

Bierbrouwerij De Gaperd - Staarten 4 Boxtel
Brouwerij De Gaperd brouwt een serie eigenwijze speciaal bieren
in de eigen brouwerij. Het brouwhuis is gebouwd in een
zogenaamde FunTear trailer, zodat deze overal mee naartoe kan.
Er wordt ook thuis gebrouwen, maar op festivals en evenementen
is de mobiele brouwerij een opvallende verschijning. Kom tijdens
Boxtel En Route naar De Gaperd op het industrieterrein Ladonk,
waar je kunt horen hoe speciaal bier wordt gemaakt. Volwassenen
mogen hier uiteraard ook proeven!
11.00-16.00 uur
-

11.00-16.00 uur

13

doorlopend

Biologische Boerderij ‘De Schoffel’ - Mijlstraat 34
Altijd al willen weten hoe alles groeit op het land? Kom dan naar
“De Schoffel”. Neem gelijk een kijkje bij de 1000 kippen en loop
binnen in de Biologische Boerderijwinkel.
11.00-16.00 uur
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60 min. (ieder uur een rondleiding)

’t Raathuis, Bijenvereniging St. Ambrosius - Essche Heike 1b
Wist je dat er verschillende honingsoorten bestaan? Kom verse en
verschillende soorten honing proeven bij Bijenhoudersvereniging St.
Ambrosius. Ook leren ze je wat over de verschillende soorten honing.
10.00-15.00 uur

Voedselbank - Achterberghstraat 18a Boxtel
Kom een kijkje nemen in het nieuwe onderkomen van de Voedselbank. De vrijwilligers leggen graag uit hoe de Voedselbank werkt
en staan klaar om jouw vragen te beantwoorden.
11.00-16.00 uur
De Gevulde Knapzak - Kapelweg 80 Boxtel
Bezoek tijdens Boxtel En Route een echte boerderijwinkel. Kaasjes,
vlees, boerderij-ijs, fruitsapjes, groente en wijnen. Allemaal gemaakt in Boxtel! Benieuwd naar de lokale producten? Kom dan
naar De Gevulde Knapzak.
11.00-16.00 uur
-

Herenboeren Wilhelminapark - Kampspoor Boxtel
Bezoekers uit de hele wereld komen langs; en dat gewoon in onze gemeente. De eerste - en tot nu toe enige - Herenboerderij. In eigendom van
meer dan 150 mensen uit Boxtel en omstreken. Het doel: samen duurzaam
voedsel produceren. Kom kijken hoe groenten groeien, varkens wroeten en
kippen scharrelen. Elk heel uur is er een rondleiding.

16

Wildpluk tochtjes - Puttersdreef 2 Boxtel
Wist je dat Boxtel een wildplukroute heeft? Kom planten, zaden en
vruchten plukken, zoals mensen dat al duizenden jaren doen. Wil je
meer weten over eten in de natuur? En misschien ook wel wat
proeven? Doe dan mee met de wandeling eetbare planten. Geertje
Jansen van Wandeloogst is wildplukgids en neemt je mee op
avontuur. Luister naar haar natuurverhalen en ga mee op zoek naar
planten die je mag proeven.
12.00-15.00 uur

30 min. start om:
13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur.

30-60 min.

Volgs ons op facebook:
www.facebook.nl/boxtel

www.boxtel.nl/enroute

