Streekgala 2016
Regio Berg en dal
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1. Manege en Pensionstalling De
Brandenburgh

Activiteiten:
•
Pony’s poetsen en knuffelen.
•
Deelnemen aan een huifkartocht.
•
Kleurwedstrijd met als prijs o.a een gratis
paardrijles.
•
Uitleg en informatie bij onze stand
•
Genieten op ons terras
•
Schriktraining voor paarden
•
Demo van de paarden en meute van de
Midland Hunt (slipjachtvereniging)
•
Dressuur en springdemo

2. Kekerdomse Molen De Duffelt

Activiteiten:
•
Kinderen kunnen hun eigen graan malen
op de kweersteen
•
Rondleidingen door de molen
•
Informatiemarkt met film “ windvanger in
de Duffelt”
•
Demonstraties
•
Molenpannenkoeken bakken
•
Riefkoek eten

3. Camping, Wijngaard en Akkerbouw
Klein-Amerika

Activiteiten:
•
Rondleiding “wijngaard” door Leon
•
Rondleiding “akkerbouw” door Len
•
Opening van de geheel vernieuwde
recreatieruimte, boerenkamers en de
podge
•
Terras met diverse streekproducten
•
Spellen met het thema “wijn”
•
Dierenhoekje en stropakje klimmen
•
Kookworkshop quiches maken
•
Vraag- en raadspelletjes voor zowel jong
als oud
•
Levende muziek
•
BBQ

Lage Wald 10
6561 KV
Groesbeek

Botsestraat 23
6579 JA
Kekerdom

Klein Amerika 3
6562 KC
Groesbeek

4. Zelfpluktuin Ooijs Moois

Activiteiten:
•
Frambozen en bessen plukken
•
Rondleidingen door de pluktuin
•
Ooijs Moois producten proeven
•
Sport Vereniging Ooij Korfbal bakt
poffertjes met heerlijke frambozensaus
•
Uitleg van de imker
•
De cliënten van Kemnade/ Plurijn zijn
aanwezig en zij zullen zelfgemaakte
producten verkopen
•
De M’ijsjes uit Beek verkopen
frambozenijs
•
De Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap zal uitleg geven over
hun werkzaamheden en de aanleg van
Boerenlandpaden in de Ooijpolder en
Groesbeek
•
Stephan Kuijpers showt zijn machines
voor hagensnoei.

5. Camping De Zeelandsche Hof

Activiteiten:
•
Streekontbijt om 10.30, meer informatie
en aanmelden via www.zeelandschehof.nl
•
Natuurwandelingen onder begeleiding van
een gids om 12.00, 14.00 en 16.00
•
Spelletjes voor de kinderen
•
Skelteren
•
Trampolinespringen

6. Melkveebedrijf en Vierdaagsecamping Buitengast

Activiteiten:
•
Kalfjes knuffelen
•
Live klauwverzorging voor onze koeien
met uitleg
•
Uitleg melkrobot
•
Bezichtigen Skybox
•
Hollen en dollen tussen de hooirollen
•
Levendig terras met Pizzabakker Roberto
•
Uitleg door de imkers van Bijen Dichterbij
•
Rollenpers van loonbedrijf Wilfried van
den Brink met roze rol (Pink Ribbon)

7. Groentenhof Poelen en
Boerderijkamers ‘Het Balkon van
Groesbeek’

Activiteiten:
•
Rondleidingen en demonstraties op het
tuinbouwbedrijf
•
Rondleidingen door de nieuwe
boerderijkamers
•
Proeverij van heerlijke, huisgemaakte
soepen (en prijsgeven van de recepten!)
•
Uitleg door de huisimker van Groentenhof
Poelen, want zonder bijen geen
courgettes en pompoenen!
•
Klimmen op een ouderwetse tractor
•
Lekker lunchen of taart eten op ons terras
•
En nog veel meer

Leuthsestraat 3
6576 JJ
Ooij

Molenstraat 4
6566 JC
Millingen aan de Rijn

Persingensestraat 13
6575 JA
Persingen

Derdebaan 12
6561 KH
Groesbeek

