Voskuilenheuvel

Lekker van dichtbij

Viewpoint schepersdijk 6 Venhorst
Bijenkasten van onze imker Jan Manders

Fietskaart bakker van de Ven
Bekijk de interactieve kaart op
www.bakkervandeven.nl/fietskaart
of scan de QR-code

Koen van den
Berg Fruitteelt

Zijp 7 Boekel
Onze blauwe bessenteler

St. Josephplein
Venhorst

• Bakkerij bakker van de Ven
• Water Tappunt
• Plein 31
• Kerk

St. Agathaplein
Boekel
• Bakker van de Ven
• Super Coop
• Nia Domo
• Kerk
• Raadhuis
• Monument Leontien
van Moorsel
• Water Tappunt

Speeltuintje

Mezenlaan Boekel

Grote Speelweide

Esdonks
Kapelleke

Esdonk, Gemert
Water Tappunt

Rector van de
Laarschotstraat Handel

Natuurcentrum
De Specht

Strijbosscheweg, Handel

3d geprinte fietsbrug
1ste ter wereld!

Onze Lieve
Vrouwestraat
Handel

• Foodies & Zo
• ‘t Hart van Handel

Koks

Koksedijk 21 Gemert

Bakker van de Ven
Burgemeester
Rietmanstraat 6b

Boerenbondsmuseum
Pandelaar 106
Gemert

Ridderplein
Gemert

Kasteel van Gemert

Aardbeienkwekerij
van Asseldonk
Wijnboomlaan 33 Gemert
Onze aardbeienteler

Molen De
Volksvriend

n
o

eb

Zuid-Om 43 Gemert
Onze molen voor
de tarwe die op de
akkers van de Groene
Heerlijckheid in Gemert
wordt verbouwd.
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Lekker van dichtbij

Wij zijn trots op onze regio. En het liefste gebruiken onze bakkers dan ook grondstoffen van lekker
dichtbij. Zo kopen we ons gehakt voor onze worstenbroodjes bij Wim van de Tillaart uit Erp. We
gebruiken tarwe van de akkers van de Groene Heerlijckheid te Gemert en omstreken en laten deze
malen bij molen de Volksvriend. Onze aardbeien worden dagelijks vers geplukt bij familie van
Asseldonk uit Gemert, en onze blauwe bessen lekkernijen worden gemaakt met blauwe bessen van Koen van den
Berg uit Boekel. De bijen op de Voskuilenheuvel van Imker Jan Manders zorgen voor de natuurlijke zoete smaak in
enkele specialiteiten.

Fietskaart

Ben jij toe aan een leuke zomeractiviteit? Stap op de fiets en bezoek vele mooie plekjes aan de hand van onze
fietskaart. Vergeet niet om de broodnodige energie mee te nemen voor onderweg. Bijvoorbeeld onze Ven’s 100%
volkorenrepen. Tip: gebruik onderstaande waardebon of webshopcoupon. Op onderstaande plekjes kun je letters
vinden. De letters zijn vanaf de buitenkant zichtbaar, en vormen samen een woord. Geef jouw oplossing door via
www.bakkervandeven.nl/fietskaart (of scan de QR-code) en maak kans op leuke prijzen zoals een dagje multiplay
springkussen XXL voor jouw vriendengroep of buurt, een kersen schuimvlaai, aardbeienlekkernij naar keuze,
worstenbroodjes en meer! Op drie momenten tot 1 september doen we een trekking. Op de website kun je de
fietskaart ook bekijken in Google maps zodat je kunt inzoomen en de route gemakkelijk kunt volgen.

Vul de letters in. Welke woord zie je?
Bakkerij van de Ven, St. Josephplein Venhorst
Plein 31, St. Josephplein Venhorst
Koen van den Berg Fruitteelt, Zijp 7 Boekel
Winkel Bakker van de Ven, St. Agathaplein Boekel
Nia Domo, St. Agathaplein Boekel
Koks, Koksedijk 21 Gemert
Aardbeienkwekerij van Asseldonk, Wijnboomlaan 33 Gemert
Winkel Bakker van de Ven, Burgemeester Rietmanstraat 6b Gemert
Foodies & Zo, Onze Lieve Vrouwestraat 33 Handel
‘t Hart van Handel, Onze Lieve Vrouwestraat 50 Handel

Win

een dagje
springplezier xxl of
een lekkernij
van dichtbij!
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