
Alle deelnemers van “Beleef de Rith” heten u van harte welkom op hun gezamenlijke  
open dag op 2de pinksterdag. U kiest zelf waar U start.  
De bedrijven zijn te bezoeken van 10 tot 16 uur. Kom op deze dag alles te weten hoe het 
allemaal groeit en bloeit op onze bedrijven. Of wilt U in groepsverband een dagje uit? 
Gedurende het jaar zijn er volop excursiemogelijkheden op de bedrijven. 
 

 
 
www.beleefderith.nl 
                                 

A…Aardbeien & zomerfruit  
Rene van Haperen 
Op slechts 10 minuten vanuit hartje centrum 
bent U in de Rith, de achtertuin van Breda. Hier 
telen Rene en Angela van Haperen  van half 
april tot december echte smaak aardbeien.  
Zoals de enige echte 
delicatessenaardbei: de 
Lambada. Ook worden 
er  frambozen, blauwe 
bessen en bramen 
gekweekt, en maken zij 
zelf overheerlijke 
confituren.  In de 
boerderijwinkel is er in het seizoen ook een 
beperkt assortiment  groenten van collega’s uit 
de buurt.  
Rene en Angela van Haperen heten u van harte 
welkom om te  kijken, ruiken en proeven.  
Rithsestraat 128, 4838 GC Breda 
tel 076 5142214 
www.zomerfruit.net     
B…Kersenkwekerij de Lieshof 

Tussen Etten en Breda 
in het prachtige 
buurtschap              
Lies groeien de kersen 
op bijzondere wijze: in 
de kas. Welkom op de 
kersenkwekerij van 
Christ en Anny 
Biemans. Er staan 
verschillende rassen 

vleeskersen in de kas. Het is prachtig om te zien en 
heerlijk om te proeven van dit prachtige fruit. Kom dus 
even aan en laat u uitleggen hoe het telen van kersen 
in zijn werk gaat. En natuurlijk kunt u daarbij ook nog 
genieten en voor de ouderen herinneringen ophalen in 
de ontvangstruimte die helemaal is ingericht met 
spullen uit grootmoeders tijd. Dus volop redenen om 
even  te komen kijken.  
Liesstraat 97, 4838 GS Breda 
Tel. 0628  718063 
www.lieshof.nl    
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C…Melkveebedrijf de Kleine Meren 
 
Grenzend aan de 
Vloeiweide vindt u 
het melkveebedrijf 
van de familie 
Verschuren. Dit 
bestaat uit 50 
melkkoeien en 40 
stuks jongvee. Zodra 
het weer het toelaat 
gaan de koeien 
naar buiten. Dit is goed voor de dieren zelf maar ook 
voor de melk die zij produceren. Kom horen, zien en 
proeven hoe dit in elkaar zit. Naast het vee voelen 
ook de zwaluwen zich hier thuis.   
Nieuwsgierig geworden?. U bent van harte welkom 
bij melkveebedrijf De Kleine Meren.  
Hellegatweg 31, 4891 ST Rijsbergen, tel 0620  120281 
 
 
D … Ysboerderij Heidehoeve 
Aan de rand van Etten-Leur ligt de boerderij van de 
familie Pijs. Op deze melkveehouderij wordt sinds 
1999 het overheerlijke boerderij ijs gemaakt. 
IJs wat staat voor kwaliteit en natuurlijk wordt 
gemaakt van melk van de eigen koeien. Variërend 

van roomijs, sorbetijs van 
vers fruit (melkvrij) tot 
suikervrij ijs. 
In 2011 hebben wij een 
nieuwe vrijloopstal 
gebouwd, de koeien lopen 
nu vrij in een 
compostbedding. Zij 
worden automatisch 
gemolken door een 

melkrobot. 
Ook hebben wij volop speelmogelijkheden voor de 
kinderen. U bent van harte welkom op ons bedrijf. 
Tot ziens, want :  
 het lekkerste ijs komt van de Familie Pijs!!  
Hoge Bremberg 33,  4873 LD  Etten-Leur 
Tel. 076 5014750 
www.ijsboerderijheidehoeve.nl 

D…Asperge- en wijnboerderij 
       De Santspuy 
Op de Santspuy word het witte goud geteeld, 
oftewel asperges. Op zeer milieuvriendelijke wijze 
worden hoogwaardige rassen asperges geplant die 
vervolgens met veel liefde en plezier van het land 
worden gehaald en gesorteerd. Ook worden op het 
bedrijf druiven geteeld. De wijngaard ligt tussen de 
bossen en is prachtig om doorheen te wandelen. De 
wijn die van de druiven word geproduceerd is zeker 
het proeven waard.  
Kom langs, ontdek de wijn- en natuurproducten van 
de Santspuy en zie 
hoe de asperges 
groeien en geoogst 
worden.  
Zandspui  45,  
4873 LZ  Etten-Leur 
Tel. 0654  252434 
www.desantspuy.nl 
 
  
 

 
F…De Menmoerhoeve 
 
Aan de rand van natuurgebied de Pannenhoef  
vindt u de Menmoerhoeve. Er is van alles te beleven 
op de Menmoerhoeve. Zo is er een kleine camping 
met 25 plaatsen met een mooi landelijk uitzicht.  
 

 
 
In de weilanden tussen de koeien rond het bedrijf 
wordt regelmatig een potje boerengolf gespeeld, 

daarnaast worden er overal op het bedrijf 
verschillende boerenspellen gespeeld zoals een 
boerenzeskamp. Er is een fietscafé waar u wat kunt 
eten of drinken.  
Voor groepen zijn er verschillende 
groepsarrangementen dus een ideale plaats voor uw 
familie of bedrijfsuitje. De Menmoerhoeve geeft 
mensen met een beperking een nuttige 
dagbesteding, en biedt AAT centrum kairos de 
ruimte om kinderen therapie te geven met dieren. 
Voor de allerkleinste is er op de Menmoerhoeve een 
kinderboerderij. Daarnaast is er een groentetuin 
waar veel vergeten groente groeien, u kunt een 
wandeling hierlangs maken. U bent deze dag van 
harte welkom voor een gratis rondleiding op het 
bedrijf. 
Zundertseweg 66, 4876 NL Etten-Leur. 
Tel 076-5961602 
www.menmoerhoeve.nl        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    


