Breaks
Dank voor uw aanvraag in Doorzicht! Hierbij enkele suggesties voor de invulling van een
Break tijdens of na uw verblijf in Doorzicht.
Bezoek aan Dorpsbierbrouwerij De Pimpelmeesch
www.pimpelmeesch.nl
Achter Doorzicht, op 500 meter lopen, is in een vroeg
18e-eeuwse langgevel boerderij een heuse
Dorpsbrouwerij gevestigd! Hierin heeft brouwer Ad
Kusters na een jarenlange carrière in het bedrijfsleven,
zijn droom vormgegeven. De Chaamse speciaalbieren
worden hier ambachtelijk gemaakt en door velen zeer
geliefd! U kunt een bezoek brengen aan de
Brouwerij. U krijgt dan een interessante uitleg over
het ontstaan van de brouwerij en het brouwproces
en natuurlijk kunt u heerlijk proeven van de
verschillende soorten Chaamse bieren!
Beschikbaar: op aanvraag.
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 195,00 ex btw obv minimaal 10 personen,
elke extra persoon is € 15,00.
Locatie: Bierbrouwerij De Pimpelmeesch (loopafstand 500 meter va Doorzicht)
Bezoek aan Wijngaard Dassemus www.dassemus.nl
Sinds 2005 beschikt Chaam over een
wijngaard (www.dassemus.nl) met zo'n 9.000 wijnstokken,
goed voor circa 10.000 liter opbrengst aan wijn (afstand 2,5
km vanaf Doorzicht). De wijngaard ligt in het buurtschap
Dassemus en is daar naar vernoemd. Het beheer is volledig
biologisch. Eigenaar/wijnbouwer Ron Langeveld
maakt graag met uw gezelschap een wandeling door de
wijngaard en geeft dan uitleg over planten en de biologische
werkwijze. De productieruimte wordt bekeken en alle
geheimen van de vinificatie komen aan bod. We sluiten af met een proeverij van wijnen
begeleid door stokbrood en lokale kazen.
Beschikbaar: op aanvraag.
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 225,00 ex btw obv minimaal 10 personen, elke extra
persoon is € 20,00.
Locatie: Wijngaard Dassemus (op 2,5 km va Doorzicht)
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Cittaslow wandeling op de Strijbeekse Heide
Guido Vermetten, eigenaar Doorzicht/ kunstmaker/accountant
Doorzicht is gelegen op het platteland van de gemeente AlphenChaam, een van de slechts vijf gemeenten in Nederland die het
keurmerk ‘Cittaslow’ mag voeren. Dat is uniek! Cittaslow staat
voor ‘daar waar het leven goed is’. Guido neemt jullie mee op
een 1 uur durende wandeling door het prachtige natuurreservaat
‘De Strijbeekse Heide’ en zal daar een boeiende uitleg geven
over wat Cittaslow betekent en ook oplevert, want anders kijken
= anders zien = ongekende kansen!
Beschikbaar op vrijdagen en op aanvraag.
Bij slecht weer presenteren we in Doorzicht zelf.
Duur: ca 1 à 1,5 uur
Prijs: € 150 ex btw
Locatie: Strijbeekseheide-wandeling of Doorzicht
De kracht van samenwerking: De wereld van de bijen
Door Jeroen Evers, eigenaar imkerij de Bijenboerderij
Na een carrière als ondernemer/salarisadministrateur heeft
Jeroen Evers ervoor gekozen zijn hart te gaan volgen en is
hij imkerij de Bijenboerderij gestart. Een jong en florerend
bedrijf met inmiddels maar liefst meer dan 40 bijenvolken
die hun werk doen op veel plaatsen in Nederland en
daarbuiten. De Bijenboerderij werkt vanuit vier lijnen:
productie van honing, de imkerij van de volken, voorlichting
en educatie en als detailhandel voor alle benodigdheden
voor hobby imkers. Jeroen zal jullie bevlogen vertellen over
zijn passie en de raakvlakken tussen het bijenvolk en het
werken in een groot productiebedrijf, dat zijn er meer dan je
denkt!
Beschikbaar: op aanvraag.
Duur ca 1 uur
Prijs: € 150 ex btw.
Locatie: Doorzicht
Of: Duur: 2 à 2,5 uur op locatie van de Bijenboerderij (afstand 3,2 km vanaf Doorzicht)
Inclusief koffie/thee met honingwafel/honingkoeken, uitleg, rondleiding en filmvertoning over
bijen en De Bijenboerderij. Eventueel nog uit te breiden met zelf raatkaarsen rollen of honing
tappen. Prijs: € 175,00 ex btw obv minimaal 10 personen, elke extra persoon is € 15,00.
Teambuilding in de Wielersport: meer presteren door goed
samen te werken!
Lezing door Natascha Knaven-den Ouden, 4-voudig
Nederlands Kampioen veldrijden, 3-voudig Nederlands
Kampioen op de baan, vice-wereldkampioen junioren op de
baan, fysiotherapeut, manueel therapeut en coach, voorzitter
van Wielervereniging Breda
Natascha Knaven-den Ouden heeft een bloeiende carrière
achter de rug in de wielersport. Zij heeft alles gezien,
meegemaakt en topprestaties weggezet. Dit heeft haar
gedreven om haar kennis en talenten nu in te zetten voor de
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wielervereniging Breda, waar zij talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft
staan. Haar vier dochters zijn hard bezig een net zo succesvolle carrière in
de wielersport te gaan behalen. Haar man, Servais Knaven is eveneens
succesvol wielrenner geweest, thans ploegleider van team Sky en winnaar
van Parijs-Roubaix 2001. Natascha neemt jullie mee in de wereld van de
wielersport en alles wat er bij komt kijken om als team een topprestatie neer
te zetten!
Beschikbaar: op aanvraag.
Duur: 1 a 1,5 uur.
Prijs: € 150 ex btw
Locatie: Doorzicht
‘EenEchteJullie!’
Zin om je creatieve kant te ontdekken? Ga
samen los op het doek!
We dagen je graag uit om EenEchteJullie! te
maken. Ontdek samen met je vrienden, familie of
collega’s wat je kunt creëren op doek.
Onder begeleiding van een echte kunstmaker ga je
met veel verschillende materialen en kleuren
uitwasbare acrylverf aan de slag. Met zwabbers,
sponzen, ballen, rollers, plamuurmessen en
natuurlijk ook gewone kwasten mag je je gang gaan! In het begin is iedereen nog voorzichtig,
maar dat gaat er snel af: doe maar ruig!
In een oude Vlaamsche schuur tegenover Doorzicht in Chaam is een ruimte ingericht om
jullie kunstwerk te maken. Jullie krijgen allemaal een overall aan om in te werken.
Met speciale geluids- en lichteffecten kom je helemaal los als persoon, en ook als groep. Wie
neemt de leiding? Welke kleuren pak je? Wat wordt het thema? Durven jullie de grenzen op
te zoeken op doek? En als je dan bezig bent ontdek je dat je samen een echt hecht
kunstwerk hebt gemaakt: EenEchteJullie!
Je kunt een workshop EenEchtJullie boeken voor € 48,50 euro per persoon (minimum 10
personen). Je krijgt een heerlijk welkomstdrankje uit de streek en bent dan ca 1,5 uur bezig
onder begeleiding van een echte kunstmaker. Je werkt op een doek van 1 x 2 meter wat
daarna van jullie is.
Beschikbaar: op aanvraag.
Duur ca 1,5 uur
Prijs: € 48,50 per persoon ex btw.
Locatie: Vlaamsche Schuur tegenover Doorzicht
Wij vernemen graag welke invulling van de Break jullie voorkeur geniet!
Leuk als u ons volgt! @Doorzicht
Benieuwd naar de schilderijen in Doorzicht? www.EenEchteGuido.nl
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