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Dit jaar in
West-Brabant

Brabant
Celebrates
Food
West-Brabant is de regio van de
drie A’s: Asperges, Ansjovis en
Aardbeien. Maar ook de regio van
bijvoorbeeld Zundertse Trappist,
Slow Food en het Chaams Hoen. In
2018 kun je in West-Brabant bijvoorbeeld asperges eten op ’t land,
de drie A’s en seafood proeven op
de Brabantse Wal, wandelen door
en proeven van het militaire foodverleden van Breda, het landelijke
unieke Woerkums kampioenschap
vis bakken bezoeken of de tentoonstelling ‘Zonder Boer Geen Voer’
gaan bekijken die door de regio
reist in 2018.
Hou de website www.brabantcelebratesfood.com in de gaten voor
het meest actuele programma.
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Groeiende bewustwording rond voedsel

‘Gezond eten is óók lekker eten’
“Op astronomisch gebied hebben we
eigenlijk best een heel rijke provincie”, zegt Dennis van Tilborg.”Wat dat
betreft mogen we best trots zijn op
Noord-Brabant.”
DOOR ADDO SPRANGERS
Hij kan het weten. Van Tilborg is niet
alleen organisator van het culinair
evenement ProefMei, ook geldt hij
als een van de drijvende krachten
achter Brabant Celebrates Food voor
de regio West Brabant. Onder deze
noemer is een uitgebreid activiteitenprogramma opgezet dat het publiek
in contact moet brengen met lekker
en gezond eten, duurzame producten
en de innovatieve keuken. Een
campagne ook die nauw is verbonden
met We Are Food, een op agri en food
gericht inspiratieprogramma voor
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen, waarbij bewustwording
van alle aspecten rond voedsel een
prominente plaats inneemt.
Titel
Genoemde programma’s hebben
alles te maken met het gegeven dat
Noord-Brabant dit jaar - samen
met Galway uit Ierland - de titel
European Region of Gastronomy
mag dragen. Voor Noord-Brabant
hét moment bij uitstek om de buitenwereld te demonstreren wat hier
wordt verstaan onder gastronomie,
gastvrijheid en genieten. “Al leek dat
in eerste instantie voorbehouden
aan de regio Oost-Brabant”, weet
Dennis van Tilborg. “Toen ik er een
aantal jaren geleden betrokken bij
raakte, was die regio al nadrukkelijk
in beeld om te worden uitgeroepen
tot ‘Europese Regio van de Gastronomie’. Vanuit West-Brabant hebben
we toen ook geluid laten horen en
kenbaar gemaakt hiervan deel te

willen uitmaken. Met als resultaat
dat uiteindelijk Brabant breed de
titel in de wacht is gesleept, samen
dus met Galway.” Dat laatste effende
meteen de weg voor een mooi samenwerkingsverband, dat gestalte
heeft gekregen in de speciale editie
ProefMei We Are Seafood, welke in
oktober wordt gehouden in Bergen
op Zoom. Een op Brabant gericht
programma, zich verbindend met
Zeeland, Vlaanderen én het om haar
oesters bekend staande Galway.

Patronen
En zo wordt er vanuit nog meer
verschillende invalshoeken naar
het fenomeen food gekeken, maakt
Van Tilborg duidelijk. “Denk aan de
verbinding tussen cultureel erfgoed
en de hedendaagse keuken. En
aan het toepassen van de innovatieve keuken, zodat je zelf ook
bijdraagt aan een beter ecologische
voetafdruk. Voor consumenten en
inwoners is het soms echter moeilijk
om hierbij aan te haken. Pas als je
ervan kunt genieten, gaat het ook
deel uitmaken van je levensstijl. Een
gezonde levensstijl kan een enorme
invloed hebben op nog meer genieten.
Gezonder eten levert bovendien een
grote bijdrage aan je persoonlijke
welzijn. Mensen zitten vaak echter
zó vast aan patronen, dat die heel
lastig zijn om te doorbreken. De term
‘gezond’ wordt vaak verbonden aan
verplichtingen en aan dat iets niet
zo lekker zou zijn. Een verkeerde
gedachte. Neem nu rauwe zalm,
rijk aan vitamine B12 en hartstikke
gezond. Welke denk je zelf is
lekkerder? Die van dichtbij en vers, of
die ingevroren en verpakt in plastic al
de halve wereld over is geweest?”
Kwaliteit
Dennis van Tilborg is ervan overtuigd

dat juist kwaliteit bijdraagt aan de
food beleving en aan een verzadigd
gevoel. “Smaakbeleving heeft een
enorm effect”, vervolgt hij. “Neem
bijvoorbeeld iemand met dementie
die vroeger elk jaar op vakantie
naar Italië ging: een eenvoudig bord
spaghetti kan weer herinneringen
oproepen. Wie zelf op vakantie is
geweest, eet bij terugkomst vaak
nog gerechten uit het vakantieland,
alleen al om het vakantiegevoel nog
even vast te kunnen houden. Muziek
heeft een bewezen invloed op sfeer en
emotie, eten zelfs nog veel meer.”
Vraag creëren
En dat brengt hem weer terug naar
Brabant Celebrates Food. “Het is niet
zo zeer de bedoeling om de bezoekersaantallen van de food festivals
op te krikken, al is dat uiteraard
mooi meegenomen. Doel is vooral
meer vraag te creëren naar lekker
en gezond voedsel dat voor iedereen
bereikbaar is en wat je in sociaal
opzicht met elkaar kunt delen. Dit
programma moet ondernemers en
onderwijs en organisatoren inspireren
om hiermee straks verder te gaan,
waarbij de overheid moet faciliteren. En als je praat over Brabantse
gastvrijheid: onderdeel daarvan moet
ook zijn dat je ook gezond en lekker
kunt eten. Je wilt toch het beste voor
je gast in Brabant? Ik vergelijk het
wel eens met benzine voor auto’s.
Sommigen rijden om om er maar
voor te zorgen dat de auto vooral
niet zonder benzine komt te staan.
Soms zorgen we beter voor de auto
dan voor onszelf. In alles zit een soort
van eenvoud verscholen. Als het om
food gaat moet je niet alleen kijken
naar wat je níet moet doen, maar ook
kijken naar wat je al wél doet. Als dat
goed is, moet je daar inspiratie uit
halen.”

Noord-Brabant is trots op titel European Region of Gastronomy 2018

Gastronomie, gastvrijheid en genieten!
Gastronomie, gastvrijheid en genieten. Voor beter eten is Brabant ‘the
place to be’. Nu staan de Brabanders
al wel bekend om hun Bourgondische
inslag, maar dit jaar wordt dat wel
heel stevig benadrukt. Noord-Brabant mag dit jaar namelijk de titel
European Region of Gastronomy
dragen. Alle reden om nog maar eens
te bewijzen dat die ook werkelijk kan
worden waargemaakt.

zien hoe hier wordt gewerkt aan het
voedselsysteem van de toekomst dat
beter is voor mens, dier én milieu.

Eerlijk is eerlijk: de titel moet wel
worden gedeeld met Galway in
Ierland. Noord-Brabant
mag er echter zeker
‘Oproep leverde bijna
zijn als gastronomische
regio: onze provincie
honderd initiatieven op’
kent een lange historie
van voedselinnovatie
en heeft een rijke gastronomische
smaakpapillen? En is Brabantse
traditie. De titel European Region
gastvrijheid zilt of juist zoet? Met
of Gastronomy vervult Noord-Brade campagne Brabant Celebrates
bant dan ook met trots. En dat wordt
Food nodigt de regio bewoners en
gevierd, met zowel een inspirerend
bezoekers uit voor een ontdekkingsinnovatieprogramma als een zinnentocht naar ons food-erfgoed, eetprikkelend publieksprogramma voor
avonturen en Brabantse gezelligheid.
bezoekers en bewoners. Liefhebber
In Brabant is dit jaar een rijk en
van spannende foodconcepten en
gevarieerd programma ontwikkeld. In
smaakmakende events op bijzondere
deze special vindt u een overzicht van
locaties? Dan kunt u dit jaar eenvougastvrije en smaakvolle evenementen
digweg niet om Brabant heen.
in West-Brabant in 2018.
Brabant Celebrates Food
We Are Food
Brabant kent een rijke gastronomiDe deskundigen zijn het erover eens:
sche traditie en ook de Brabantse
willen wij in de nabije toekomst
gastvrijheid is een bekend begrip.
gezond, eerlijk en voldoende voedsel
Maar hoe smaken de typische
kunnen produceren, dan moet
gerechten uit Van Goghs geboortehet voedselsysteem drastisch
streek? En wat gebeurt er als Dutch
veranderen. Dat is niet makkelijk,
design het gerecht van de toekomst
maar het kan: Brabant toont in 2018
ontwerpt? Welke van de negentien
hoe. Dat Noord-Brabant dit jaar
Michelinsterren verleidt de meeste

European Region of Gastronomy is,
biedt de provincie de gelegenheid
om in tien themamaanden te laten

De tien Brabantse Keukens,
themamaanden zijn:
Maart:
April:
Mei:
Juni:
Juli:
Augustus:
September:
Oktober:
November:
December:

Gezonde Community Alphen Chaam: Cittaslow

Foto’s John de Jong

In Alphen-Chaam versterken lokale
initiatieven, zoals gezonde traktaties
op scholen, gezonde sportclubs,
lezingen en tentoonstelling ‘Zonder
Boer Geen Voer’, het collectieve
bewustzijn over het belang van een
gezondere leefstijl. Op 1 augustus
worden op de beroemde wielerronde ‘Acht van Chaam’ ook gezonde
alternatieven geboden voor de
traditionele ‘vette hap’. De gemeente
Alphen-Chaam vindt het belangrijk
dat naast informatie, mensen ook
daadwerkelijk begeleid worden in hun

zoektocht naar beter eten. Daarom
worden er vouchers ontwikkeld voor
voedingsadvies bij deskundigen.

positieve individuele resultaten zich
al af: ook het bewustzijn over voeding
en de saamhorigheid in Leende zijn
ontegenzeggelijk toegenomen. Het
initiatief krijgt nationale aandacht.

Nationale aandacht
Alphen-Chaam trekt in de maand
augustus samen op
met de gemeente
Leende waar
Cittaslow, letterlijk
‘Gezonde
de campagne
stad’, is een
‘GezondDorp’ gestart
alternatieven ‘langzame
internationaal keurmerk
is. Doel van de inivoor de
voor gemeenten die op het
tiatiefnemers, een
gebied van leefomgeving,
traditionele
sportarts en een
landschap, streekproducvette hap’
huisarts, is om een
ten, gastvrijheid, milieu, ingezondere voedingsfrastructuur, cultuurhistostijl introduceren.
rie en behoud van identiteit tot de
Dorpsgenoten werden uitgedaagd
top behoren. Cittaslow Nederland
om gezonder te eten. Inmiddels
is het netwerk van alle gemeenten
worden 250 deelnemers regelmatig
in Nederland met het Cittaslow
gecheckt op gezondheid en welbekeurmerk.
vinden. Niet alleen tekenen de eerste

Cittaslow

December is Maand van de Gastvrijheid in Breda
Het We Are Food-jaar is voor Brabant aanleiding om het fenomeen
Brabantse Gastvrijheid in de spotlight te zetten. Iedereen heeft een
beeld bij Brabantse Gastvrijheid.
Maar wat dat nou precies is of welke
kenmerken het heeft is niet bekend.

Die vraag is neergelegd bij daarom bij
Ravanello en de NHTV. Gezamenlijk
gaan ze deze uitdaging aan. Ralph
Geerts (Ravanello) doet dat op zijn
kenmerkende manier: hij gaat in
gesprek, zoekt inspiratie, bezoekt en
discussieert met ondernemers

Informatie en aanmelden

Meer informatie over het foodjaar, deelnemen of een evenement
aanmelden? Op www.brabantcelebratesfood.com wordt de complete
activiteitenagenda gepubliceerd. Als u een evenement of initiatief wilt
aanmelden kan dat op deze website!

en burgers. Op die manier vindt hij de
ingrediënten die hij nodig heeft om
een pop-up restaurant te creëren
met als thema Brabantse Gastvrijheid.

instellingen worden op die manier
inzichtelijk en herkenbaar gemaakt.
Indien gewenst en mogelijk wordt ook
een toolkit ontwikkeld om Brabantse
Gastvrijheid te stimuleren.

Toolkit
Onderzoekers en studenten van
NHTV bewegen zich samen met en
los van Ralph door Brabant om de
kenmerken van Brabantse Gastvrijheid op te sporen en hoe deze
verankerd is in cultuur en organisaties. Deze kenmerken en hun manifestatie bij burgers, bedrijven en

Award
Erkenning van typisch Brabants
Gastvrije ondernemers zal
plaatsvinden middels het uitreiken
van een Gastvrijheid Award. NHTV
heeft de ambitie om over Brabantse
Gastvrijheid te publiceren en bij te
dragen aan de erkenning er van als
immaterieel cultureel erfgoed.

‘Beter eten
begint
in Brabant’

Samen tegen verspilling.
Voedsel van Brabantse grond.
Eet je beter.
De Gezonde school.
De nieuwe boer.
De Gezonde Community en Cittaslow.
Samen voedsel produceren.
#DataFood.
Actief met eten, een hele zorg minder.
Brabantse gastvrijheid.

Via www.wearefood.nl kunt u de ontwikkelingen in de Keukens volgen.

We Are Food in augustus
Alphen-Chaam is de enige Brabantse Cittaslow-gemeente. Cittaslow
is het internationale keurmerk voor
gemeenten met minder dan 50.000
inwoners die op het gebied van onder
andere streekproducten tot de top
behoren.

Keukens
Het innovatieprogramma We Are
Food is bottom-up georganiseerd.
Een oproep voor ideeën in 2017
leverde bijna honderd initiatieven
op. Het merendeel werd gebundeld
in tien metaforische Keukens met
ieder een actueel foodthema. In die
Keukens werken verschillende initiatiefnemers uit Brabant onder leiding
van een keukenchef samen aan een
gemeenschappelijk doel. Dat varieert
van het tegengaan van verspilling, tot
het bevorderen van zelfredzaamheid
bij ouderen en het stimuleren van de
gezonde community. Vanaf maart dit
jaar staat iedere maand een van de
Brabantse Keukens centraal en gaat
het team een gezamenlijke challenge
aan.

rabobank

Foodevenementen en -activiteiten 2018

Foodevenementen en -activiteiten 2018

Dagelijks t/m 13 april 2018

Vrijdag 1 juni 2018

Care Innovation Days (werktitel) is een
aaneenschakeling van een aantal activiteiten die
plaats vinden binnen de regio gericht op de koppeling
met de zorg en de keuken van de toekomst. Centraal
staat de gemeente Roosendaal als expertise centrum
binnen de Brabantse Wal
www.brabantcelebratesfood.com/nl/agenda/
2454015790/care-innovation-days

Op drie bijzondere plaatsen, op loopafstand, worden
‘klapstoel’ colleges gegeven. Agri, Food en Biobased
staan centraal tijdens de college tour met de focus
op de regio. Doel is om studenten die elders gaan
studeren een band te laten houden met de eigen regio.
Er moet voldoende aanleiding zijn om deze talenten
weer terug te laten keren naar de eigen regio.
www.proefmei.nl

Care Innovation Days
(Roosendaal)

Dagelijks t/m 1 oktober 2018

Picknickroute (regio Oosterhout)
Mooie fietstocht door de omgeving van Oosterhout
waarbij ook aan de inwendige mens is gedacht!
Met onderweg diverse stops om te genieten van de
lekkerste producten uit de streek. De totale afstand
bedraagt ongeveer 24 kilometer.
www.proefoosterhout.nl/beleven/toeristischeroutes/picknickroute-5a9ffc1c2a5ab0116a858097

Dagelijks t/m 1 december 2018

Stadswandeling Food & Boots
(Breda)

Leven van en voor het leger. Militaire gebouwen en
hun geschiedenis worden verbonden met winkels/
horecagelegenheden, die producten verkopen met een
relatie naar dat militaire verleden: chocolade, bier,
aardappels, groente en fruit.
www.cultuurbehoudbreda.nl/foods-and-boots

Dagelijks t/m 31 december 2018

Zonder boer geen voer,
5000 jaar voedselproductie
in West-Brabant

In een tentoonstelling van archeologische vondsten,
historische objecten en hedendaagse technische
snufjes wordt een zeer lokaal beeld geschetst
van boeren in verleden, heden en toekomst. Deze
tentoonstelling reist nog heel 2018 en in 2019 door
West-Brabant. Eind april Suiker- en Vlasmuseum
Klundert, begin juli opening Alphen-Chaam, 3
september Bergen op Zoom, 15 oktober BaarleNassau en begin december Rucphen (hekkensluiter).
www.zonderboergeenvoer.nl

Dagelijks t/m 31 december 2018

Pannenkoeken Kinderfietsroute
(regio Oosterhout)

Een speciaal voor kinderen ontwikkelde fietstocht
door de regio Oosterhout. Met onderweg een stop voor
een gezellig potje Koeckersgolf (midgetgolf) met een
overheerlijke pannenkoek en ranja. En ter afsluiting
een ijsje bij de ambachtelijke ijssalon Via Via. De totale
afstand bedraagt ongeveer 12,5 kilometer.
www.proefoosterhout.nl/beleven/toeristische-routes/
pannenkoekenroute-5a9ff71f2a5ab0476885809b

Dagelijks t/m 31 december 2018

Oosterhout Smaakt Naar Meer
De Oosterhoutse stadsgidsen Collega & Collega
nemen je mee op een wandeling, waarbij zij de stad
laten zien met al haar smakelijke, maar ook haar
smakeloze kanten. Tijdsduur: twee uur. De wandeling
kan gedurende het gehele jaar geboekt worden,
maar is alleen te boeken voor groepen op aanvraag.
Aanmelden via info@vvvoosterhout.nl

Dagelijks t/m 31 december 2018

Proefmei College Tour i.s.m.
Ravelijnlezing (Bergen op Zoom)

Maandag 4 juni 2018
Timmy’s Eethuys bracht het zelfs als eerste restaurant
naar Nederland.
www.timmys.nl/restaurant/3d-diner

Donderdag 10 mei 2018

Zondag 15 april 2018

De visbakwedstrijden zijn onderdeel van het Festival
Weekend Woudrichem. Het festival heeft als grote
publiekstrekker het landelijk uniek te noemen
Woerkums kampioenschap vis bakken. Door de
eeuwen heen waren er in Woudrichem veel vissers, die
hun brood verdienden in de riviervisserij. Op talrijke
plaatsen zijn er nog allerlei mooie herinneringen aan
de visserijtijd, met als middelpunt ondermeer het
visserijmuseum en de Stadshaven met zijn historische
werf. De visbakwedstrijden houden de herinnering aan
de visserijtijd levendig.
www.festivalweekendwoudrichem.nl

Bierfestival Zundert

De Objectieve Bier Proevers Zundert (OBZ)
organiseren voor de eerste keer Bierfestival Zundert.
Hun doel is om samen bieren te proeven, de smaken
hiervan te ontdekken, de achtergrond van het bestaan
en zijn brouwerij uit te vinden. Op dit festival staan
acht brouwers uit de regio Zundert.
www.biernet.nl/bier/agenda/15-04-2018/bierfestivalzundert

Zaterdag 28 april 2018

Buitengewoon Bergen op Zoom

Buitengewoon Bergen op Zoom is een pop-up
Foodmarket event op het Korenbeursplein in Bergen
op Zoom! Met een diversiteit aan deelnemers is er voor
ieder wat wils!
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
buitengewoon-bergen-op-zoom--56e94676-8dd24486-8ee3-2997d29bcd0c

Zondag 29 april 2018

When East Meets West
(Oosterhout)

Op zondag 29 april organiseert Restaurant
Zout&Citroen in Oosterhout een smaakmakend
evenement: When East Meets West. Niemand minder
dan sterrenchef Soenil Bahadoer en Pascal Jalhay
duiken samen met Bram Helleman van Zout&Citroen
de keuken in om een negengangendiner te bereiden.
www.zoutencitroen.nl

Dagelijks t/m 30 april 2018

Voedsel van Brabantse Bodem

‘De zeven Brabantse horecaopleidingen starten een
unieke samenwerking waarbij studenten recepten en
een kookboek ‘van Brabantse grond’ ontwikkelen met
producten van SlowFood Brabant. Zo kan iedereen
opnieuw kennismaken met de ‘vaak bijzondere’ lokale
producten die passen bij de Brabantse grond en het
seizoen.
www.van-brabantse-grond.nl

Vrijdag 4 mei t/m zondag 6 mei 2018

Foodtruckfestival Appeltje Eitje
Roosendaal
Appeltje Eitje is een laagdrempelig evenement waar
de toegang gratis is voor iedereen. De vijftien rollende
keukens bereiden de heerlijkste gerechten. Het beste
vlees van de grill tot een Italiaanse pasta en verse vis
uit de pan.Met live muziek en kinderactiviteiten.
vvvroosendaal.nl/content/appeltje-eitje

Zaterdag 5 mei tot en met 27 mei 2018

Visbakwedstrijden
(Woudrichem)

Vrijdag 11 mei 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Stichting Behoud Weervisserij (SBW) organiseert dit
vangstseizoen weer vaartochten van circa drie uur
naar de weervisserij. Deelnemers krijgen aan boord
uitleg over de historie en achtergronden van de
weervisserij.
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
boottocht-naar-de-weervisserij--1bc32c68-95c64fa3-916b-9e5bea459327

Woensdag 16 mei 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Vrijdag 18 mei 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Zaterdag 19 mei 2018
Buitengewoon Bergen op Zoom

Buitengewoon Bergen op Zoom is een pop-up
Foodmarket event op het Korenbeursplein in Bergen
op Zoom!
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
buitengewoon-bergen-op-zoom--56e94676-8dd24486-8ee3-2997d29bcd0c

Dinsdag 22 mei 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Woensdag 23 mei 2018

***Koken in Brabant
‘Chefs on Tour’ (Wouw)

Breng uw smaakpapillen tot leven en kom genieten
van 3*** Koken in Brabant - ‘Chefs on Tour’. Drie
van de negentien sterrenrestaurants in Brabant
slaan de handen ineen en laten u kennismaken
met de producten uit de regio. www.wolfslaar.com/
nieuws/2017/01/3-koken-brabant-editie-iii-chefs-tour

Donderdag 24 mei 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Tim’s Kitchen (Raamsdonksveer) Asperge Pop-Up Restaurant
Beleef met het 3D diner een nieuwe manier van uit
‘Restaurant op het Land’ (Wouw) Maandag 28 mei 2018
eten gaan in Timmy’s Eethuys. Het 3D diner is een
Een pop-up restaurant, midden tussen de
Boottocht naar de Weervisserij
leuk uitje voor jong en oud, waarbij uw bord echt tot
aspergevelden, waar drie weken lang een culinaire
leven komt. Het 3D diner is een unieke attractie in
Raamsdonksveer en omstreken.

asperge-happening plaatsvindt. Waar smaak, sfeer
en beleving hand in hand gaan. En waar volop genoten
kan worden van het witte goud.
www.restaurantophetland.nl

Zondag 6 mei

Boer-gondisch Aspergeconcert
(Steenbergen)
Boer-gondisch Aspergeconcert bij Ooms Asperges
in Steenbergen met kraampjes op het erf met o.a.
aspergebroodjes, handgemaakte sieraden, bieren,
kaasplankjes en diverse kleine aspergegerechtjes.
Uiteraard is er ook muziek, kortom Brabantse
gezelligheid op het erf.
www.ooms-asperges.nl

Donderdag 31 mei 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Dagelijks van 31 mei t/m 3 juni 2018

ProefMei (Bergen op Zoom)

Culinair en cultureel festival met natuurbeleving
op de Brabantse Wal, de historische binnenstad
van Bergen op Zoom en de prachtige ambiance
van een van de fraaiste stadspaleizen van Europa,
het Markiezenhof. Proef streekproducten zoals de
befaamde drie A’s: ansjovis, asperges en aardbeien
bij de restaurants en op de culinaire pleinen van de
Brabantse Wal, Mechelen en Oudenaarde.
www.proefmei.nl

Boottocht naar de Weervisserij
Zondag 10 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Maandag 11 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Zaterdag 16 juni 2018

Smakelijk Wouw

Een gezellige proeverij die tijdens de Wouwse
Muziekfeesten plaatsvindt. Restaurateurs
presenteren de bezoekers culinaire verrassingen.
Van bijzondere voorgerechtjes en smakelijke
hoofdgerechtjes tot zoete nagerechtjes. Dit alles
overgoten met een muzikaal sausje. Geniet op de
smaakvol aangeklede Markt in Wouw.
nl-nl.facebook.com/smakelijkwouw

Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni 2018

Waterfestijn ’n bietje koekoek
aan de waterkant
(Zevenbergen)

Op de locatie de pulphal bij de Suikerfabriek in
Zevenbergen vindt een eenmalig event plaats rondom
ontmoeten van mensen. Dit door middel van een
boeren vaderdag brunch van lokale streekboeren.
Tevens staan er buiten de pulphal tientallen
foodtrucks met een onderscheidend aanbod aan eten.
www.facebook.com/events/821957254678927

Maandag 18 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Donderdag 21 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Dagelijks van 22 juni t/m 1 juli 2018

Pannen Op Het Dak (Breda)

Bredaas eerste en enige rooftop-festival biedt deze
keer nog meer culinaire opties, een afwisselend
cultureel programma en het vertrouwde uitzicht
over Breda. Op dek 8 van de Concordia-garage kan
jong én oud dagelijks proeven, ontmoeten en relaxed
vertoeven. Het festival is gratis toegankelijk.
pannenophetdak.nl

Zaterdag 23 juni 2018

Buitengewoon Bergen op Zoom
Buitengewoon Bergen op Zoom is een pop-up
foodmarket event op het Korenbeursplein in Bergen
op Zoom!
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
buitengewoon-bergen-op-zoom--56e94676-8dd24486-8ee3-2997d29bcd0c

Zondag 24 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij
Maandag 25 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij

Vrijdag 29 juni 2018

Boottocht naar de Weervisserij

www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
buitengewoon-bergen-op-zoom--56e94676-8dd24486-8ee3-2997d29bcd0c

Zondag 1 juli 2018

Zaterdag 22 september 2018

Tijdens Het Pruvement kunnen bezoekers op en om de
Markt van Oosterhout kleine gerechtjes en bijzondere
drankjes proeven bij verschillende horecazaken en
foodtrucks. Locatie: Markt, Klappeijstraat, Leijsenhoek.
wwww.proefoosterhout.nl

Buitengewoon Bergen op Zoom is een pop-up
foodmarket event op het Korenbeursplein in Bergen
op Zoom!
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
buitengewoon-bergen-op-zoom--56e94676-8dd24486-8ee3-2997d29bcd0c

Pruvenement (Oosterhout)

Woensdag 4 juli 2018

***Koken in Brabant
‘Chefs on Tour’ (Etten-Leur)

Breng uw smaakpapillen tot leven en kom genieten
van 3*** Koken in Brabant - ‘Chefs on Tour’. Drie van
de negentien sterrenrestaurants in Brabant slaan
de handen ineen en laten u kennismaken met de
producten uit de regio.
www.wolfslaar.com/nieuws/2017/01/3-koken-brabanteditie-iii-chefs-tour

Vrijdag 6 juli t/m zondag 8 juli 2018

Bumperkluiven (Breda)

Kom langs bij Bumperkluiven 2018 op het veldje aan de
Witte de Withweg in Boeimeer (Breda). Ontdek nieuwe
smaken bij het brede aanbod aan foodtrucks, bestel
één van de vele speciaalbieren of wijnen, neem plaats
in de zon en... geniet van kindervermaak, zweefmolen,
schiettent, muziek en theater!
www.facebook.com/events/51508828907269

Zaterdag 14 juli 2018

Puur Genieten Culinair
(Zevenbergen)

Voor de vierde keer kun je je weer onderdompelen in
een waar Brabants festijn van hapjes, drankjes en
geweldige muziek! De Markt in Zevenbergen staat van
16.00 uur tot 22.00 uur weer gezellig vol met kramen,
tenten en andere food-aanbieders die samen een
uitbundig aanbod aan diverse lekkernijen zullen
presenteren.
www.kiwanis.nl/moerdijk/puur-genieten-culinair-2018

Zaterdag 21 juli 2018

Buitengewoon Bergen op Zoom
Buitengewoon Bergen op Zoom is een pop-up
foodmarket event op het Korenbeursplein in Bergen
op Zoom.
www.vvvbrabantsewal.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
buitengewoon-bergen-op-zoom--56e94676-8dd24486-8ee3-2997d29bcd0c

Zaterdag 4 augustus 2018

Hoevens Speciaalbier Festival
(Hoeven)

Op 4 augustus strijken negen voornamelijk Brabantse
brouwerijen neer in de binnentuin van Bovendonk voor
het 1e Hoevense Speciaalbier Festival.
www.bovendonk.nl/nl/hoevens-speciaalbier-festival

Zondag 12 augustus 2018

Hap&Tap op Wielen ‘Samba
Cubana’ (Hoeven)

Unieke locatie, unieke foodtrucks, unieke hapjes
én drankjes! Met tropische muziek, vrolijke
kleuren, Caribische hapjes en heerlijke geuren.
Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk, Hoeven
www.facebook.com/events/342167619583909/

Zaterdag 18 augustus 2018

Buitengewoon Bergen op Zoom
Buitengewoon Bergen op Zoom is een pop-up
foodmarket event op het Korenbeursplein in Bergen
op Zoom!

Buitengewoon Bergen op Zoom

Vrijdag 31 augustus
en zaterdag 1 september 2018

Lekker Etten-Leur

Traditioneel in het eerste weekend van september
wordt het plein rond de Moeierboom op de Markt in
Etten-Leur omgetoverd tot een spectaculair culinair
event, in 2018 voor de veertiende keer.
www.lekkeretten-leur.nl

Vrijdag 31 augustus
t/m zondag 2 september 2018

De Foodstoet (Bergen op Zoom)

Meer dan dertig fantastische foodtrucks denderen op
31 augustus stadspark Kijk in de Pot binnen.
www.defoodstoet.nl/

Zaterdag 8 september
en zondag 9 september 2018

Vers Brabant (Breda)

Op 8 en 9 september 2018 staat VERS Academy op
vijf van de meest bijzondere Foodevents van Brabant.
VERS Academy is de leverancier van verdieping;
als een onderzoeker, verdieper en etaleur brengt
het bijzondere Brabantse foodconcepten naar de
festivals. www.versbrabant.nl en
www.fijnproeversensmaakbarbaren.nl

Zondag 9 september 2018

Brabantse Wal Dag
(Hoogerheide)

Proeven, beleven en genieten tijdens de Brabantse
Wal Dag op het unieke Landgoed Mattemburgh!
www.vvvbrabantsewal.nl/activiteitenkaart/
detail/10b366a8-2eb7-467e-baed-e6755926e909

Vrijdag 21 september t/m
zondag 30 september 2018

Bourgondisch Breda

Ontdek culinair Breda! Tijdens Bourgondisch Breda
kan worden deelgenomen aan verschillende events,
workshops en proeverijen.
www.bourgondischbreda.nl

Vrijdag 5 oktober t/m
zondag 7 oktober 2018

ProefMei We Are Seefood
(Bergen op Zoom)

We Are Food is het Brabantse thema van 2018. Want
Brabant en eten zijn al eeuwen met elkaar verbonden
en bovendien is Noord-Brabant de belangrijkste
Nederlandse provincie als het gaat om productie en
verwerking van voedsel. Maar ook de regio Galway
in Ierland is ‘Europese Regio van de Gastronomie’.
We Are Seafood wordt een evenement met een
internationale twist. Met Ierland dus, maar ook met
België en Frankrijk.
www.proefmei.nl/2018/01/we-are-seafood/

Zaterdag 1 december
t/m maandag 31 december 2018

Pop-up ‘Hoe proeft Gastvrijheid
in Brabant’ (Breda)
nl-nl.facebook.com/gastvrijbrabant

