Activiteiten rondom Zeewolde
Zaterdag 21 april: Boer zoekt Burger dag in Zeewolde
Dit evenement in het buitengebied van Zeewolde wil graag de burger kennis laten maken met wat
er op de boerderijen gebeurt!
Op onderstaande 8 bedrijven zijn tulpen, fruit, koeien en kalfjes, wijn, kaas en nog veel meer te
zien! Maak kennis met de boeren en beleef vooral wat zij dagelijks doen! Daar hoort ook bij wat
de jeugd in hun vrije tijd doet in het buitengebied! Het is van 10.00 tot 16.00 uur.
Deze 7e editie zal anders zijn dan anders! Volg onze facebookpagina voor meer informatie!
www.facebook.com/boerzoektburger

B&B De Sternhof
Sternweg 14, Zeewolde
De Sternhof in Zeewolde is een pracht plek om te overnachten in de B&B per kamer of als groep,
deelnemen aan de dagbesteding en sociale activering, kamperen op de camping, kijken bij de
moestuinen voor de voedselbank en wandelen op het blotevoetenpad. Alles kleinschalig en
persoonlijk, dat is hun kracht!
www.sternhof.nl

Melkveebedrijf Holland Jersey
Ossenkampweg 16, Zeewolde
Holland Jersey is opgericht in 2015. Met Jersey koeien dus, omdat die melk zo lekker en anders is.
Holland Jersey maakt zijn eigen melk en eigen yoghurt. Een Jersey koe is een kleine bruine koe met
een witte snoet. Holland Jersey melk en yoghurt is verkrijgbaar bij Albert Heijn en Plus.
www.facebook.com/hollandjersey

Wijngoed Wilgenhorst
Ossenkampweg, Zeewolde
In mei 2012 is Wijngoed Wilgenhorst gestart in Zeewolde. Wijngoed Wilgenhorst in Zeewolde is
een wijngaard waar druiven worden geplukt om wijn van te maken. Er zijn drie soorten wijnen, ‘La
Fleurie’ , ‘Diva’, Tuilerie’.
www.wijngoedwilgenhorst.nl

Melkveebedrijf Tol
Duikerweg 29, Zeewolde
Het is een zeer geautomatiseerd melkveebedrijf met een melkrobot. Familie Tol heeft 240 melken kalfkoeien.

Tulpenbedrijf Klink Zeewolde
Reigerweg 14, Zeewolde
Een bloembollen- en akkerbouwbedrijf. Bij Klink Zeewolde staan de tulpen in bloei, dus prachtig
om een kijkje te nemen en foto’s te maken. Workshop tulpen schilderen, Urban sketching, dit is
ter plekke tekenen wat je op dat moment ziet.

Zorgboerderij De Diek
Ooievaarsweg 17, Zeewolde
Op Zorgboerderij De Diek kan je ervaren dat het leuk is om bezig te zijn met het verbouwen,
verzorgen van producten en beesten. Dit doen ze deels met de hand, maar voor een groot deel
met de tractor en de machines die daarbij horen.
Het is akkerbouwbedrijf/zorgboerderij die plek biedt aan 3 á 4 clienten.
www.dediek.com

Bedrijven die ook te zien zijn na 21 april:
Hans en Grietje Restaurant
Sternweg 2A, Zeewolde
Ga op ontdekkingstocht door het restaurant en beleef het sprookje zelf!
Naast de heerlijkste pannenkoeken ben je bij Hans & Grietje aan het juiste adres voor veel
speelplezier en magie! Open: alle dagen van 11.00 - 21.00 uur (keuken sluit om 20.00 uur)
www.hansengrietjezeewolde.nl

De Biezenburcht
Knardijk 40, Zeewolde
De Biezenburcht is meer dan alleen een mooie locatie met een bijzonder gebouw en eerlijk eten.
Wij vinden mensen belangrijk. In de Biezenburcht ontmoet je mensen en nog belangrijker: mensen
ontmoeten jou.
www.debiezenburcht.nl

Kaasboerderij Bennesse
Ossenkampweg 2, Zeewolde
Bij Kaasboerderij Bennesse kun je terecht voor echte boerenkaas uit Flevoland! Hun bedrijf ligt in
Zeewolde. Zij runnen een melkveehouderij, een ambachtelijke kaasmakerij met bijbehorende
boerderijwinkel en een paardenension.
Open: elke za van 9.00 - 16.00 uur en op de wo van 13.00 – 16.00 uur.
www.kaasboerderijbennesse.nl

Camping de Parel
Groenewoudseweg 71, Zeewolde
Camping de Parel, gelegen in de gemeente Zeewolde in de provincie Flevoland, is een gezellige
familie camping waar je je met je gezin zeker thuis zult voelen. De camping is 4 hectare groot en is
voorzien van twee toiletgebouwen waardoor je nooit ver hoeft te lopen. Er is, een snackbar, een
kantine en een wasserette, waardoor je van alle gemakken bent voorzien.
www.campingdeparel.nl

Hajé hotel restaurant de Lepelaar
Rijksweg A6, de Lepelaar 4, Lelystad
Bij Hajé hotel restaurant de Lepelaar lijkt de snelweg heel ver weg… Start de dag met een
smoothie op ons terras met een prachtig uitzicht op de omliggende natuurgebieden, sluit de dag
af met een heerlijk diner in ons gezellige restaurant of verleng uw bezoek aan Flevoland met een
ontspannen overnachting in onze waterlodge.
Open: ma t/m vr 06.00 - 23.00 uur, za 07.00 - 23.00 uur en zo 08.00 - 23.00 uur.
www.haje.nu

Fruithal Smits
Sterappellaan 29, Zeewolde
Bij Fruithal Smits kun je terecht voor vers fruit, groente en aanverwante (streek)producten. Zij
runnen een fruitbedrijf waarbij appels, peren en aardbeien zelf geteeld worden, waarbij een deel
afgezet wordt in de boerderijwinkel. Open: ma t/m za van 8.00 - 17.00 uur.
www.fruithalsmits.nl

Landwinkel Dekker
Sterappellaan 10, Zeewolde
Landwinkel Dekker runt een fruitbedrijf waarbij appels, peren, kersen en pruimen zelf geteeld
worden, waarbij een deel wordt afgezet in de boerderijwinkel. De boerderijwinkel biedt ook nog
andere producten (streekproducten). Open: di t/m za van 8.30 - 18.00 uur.
www.appelsvandekker.nl

