
 

Foodbreak Nijmegen 
         27-28-29 september 2013 

Terug naar de basis. Daar waar ons eten vandaan komt. Niet alleen proeven, maar ook zelf meedoen. Nieuwe 

ontmoetingen. Grensverleggend. En bovenal, ongewoon lekker en leuk!  

 

Drie dagen de hort op. Gepassioneerde boeren en tuinders.  Aandacht voor voedsel en landschap, maar ook 

voor onverwachte plekken in de stad. De regio Nijmegen is het decor. De Waal(brug), de stuwwal en het 

glooiende landschap vormen je herkenningspunten. 

 

Programma
1
 

 
Vrijdag 27 september 
15:00 Meet & great op Nijmegen CS. Met 
elektrische scooter vertrekken we in stijl. De eerste 
stop is dichtbij. We trekken direct de laarzen en 
overall aan om de koeien te melken. 
 
Eten wat de pot schaft bij Boer Koekoek. Met 
ingrediënten uit de tuin maak je zo je eigen pizza. 
Na het tafelen naar de camping in Groesbeek. De 
liefhebber kan een goed glas wijn drinken op de 
Groesbeekse Wijnfeesten. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zondag 29 september 
Uitslapen? Of een ochtendwandeling langs een rijk 
verleden! Na het ontbijt aan het werk. Pompoenen 
oogsten en trekker rijden. En dat op zondag.. 
 
Het zit er alweer bijna op. We zullen de dag 
afsluiten bij de  single cuisine van restaurant 
Wally’s. Hun motto: “Doe één ding en doe het 
goed”. 

                                                           
1 Wijzigingen in het programma voorbehouden. 

 
 

 
 
Zaterdag 28 september 
Met de fietslorrie over het spoor. We beginnen de 
dag met een tour zonder grenzen. 
 
 ‘’Een gerecht met een goed verhaal smaakt 
beter’’. Vanmiddag maken we zelf geitenkaas bij 
boer Bas & boerin Lotte. 
 
Drukke tijden in de wijnbouw. Bij de wijnhoeve 
helpen we met druiven stampen. Energie over?     
’s Avonds Kunstnacht in Nijmegen: kunst op 
bijzondere locaties. 

 



 

Vervoer

  
Vanuit de trein zo hup op de elektrische scooter. 

Tijdens de foodbreak rijden we op de e-scooter 

rond. Neem je (auto)rijbewijs mee! 

 

Verblijf 

 
Glamping: Het nieuwe toverwoord voor ‘kekke’ 

overnachtingen op het platteland. 

Tijdens de Foodbreak overnachten we in 4-

persoons tipitenten, huisjes en pipowagens. 

Inclusief ontbijt van streekproducten. 

 

Bestemming 

Nijmegen is de startplaats. Overnachten doen we 

in wijndorp Groesbeek. 

Het programma van Foodbreaks speelt zich af  

in de grensregio rond Nijmegen en Kleve (Dld). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reisleidsters 

Boerendochters en vrijetijdfreaks. De een  komt 

van een fruitbedrijf, bij de ander hebben ze thuis 

een melkveebedrijf. Beide dames hebben een 

achtergrond in de vrijetijdssector en nemen je mee 

tijdens de Foodbreak. 

  
Linette Mak en Jose Aalders heten je van harte 

welkom!  

 

Bij de foodbreak inbegrepen 

8 excursies  

2 x overnachten 

2 x ontbijt, 1 x lunch, 1 x avondeten (excl drank) 

Gebruik e-scooter  

Frisse reisleiding 

Eigenzinnige reisgenoten (14-16) 

 

Om niet te vergeten 

Neem je paspoort/ID en rijbewijs mee. 

Handdoek 

Goede zin!  

 

BOEKEN 

Heb je vragen of wil je de foodbreak boeken? 

Neem dan contact op met Jose 

(jose@landwaard.eu / 06-15284278).  

 

De kosten voor de pilot bedragen € 175,- per 

persoon (normaliter € 295,-). Graag vooraf betalen 

naar bankrekening 1051.99.761 tnv St. Landwaard, 

onder vermelding van Foodbreak Nijmegen. 

 

Op 20 september sluit de inschrijfdatum. Bij 

minimaal 10 deelnemers gaat de foodbreak door. 
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