
de verbinding tussen Stad en Platteland

web WWW.STICHTINGSTADSLANDBOUWSNEEK.NL
mail info@stichtingstadslandbouwsneek.nl
tel 06 - 49142644

‘PROEF EN BELEEF!’

LOKALE EERLIJKE PRODUCTEN
Koop uw groente, vlees en andere heerlijke producten rechtstreeks van de boer. 
Kom gerust eens langs of bekijk de agenda op onze website voor onze streekmarkten.

KAMPEREN BIJ DE BOER
Geniet van de dieren, de rust en het prachtige platteland op slechts een steenworp afstand 

STADSLANDBOUWTOUR MET BBQ
Pluk uw eigen groente, bekijk waar het heerlijkste vlees vandaan komt en bezoek een echte 
wijngaard. Uw beleving wordt afgesloten met een overheerlijke barbecue van lokale 
producten.

WIJNPROEVERIJEN
Boek een wijnproeverij voor uw vriendenclub, zakelijk gezelschap of speciale gelegenheid. 
Dit kan al vanaf 10 personen, kleinere gezelschappen in overleg.

PRAAMVAREN ROND SNEEK
Ervaar de omgeving van Sneek vanaf het water in een originele praam. Maak een 
romantische tocht, neem de kinderen mee of maak samen met vrienden een prachtige tocht. 
Wij kunnen ook picknickmanden met lokale producten verzorgen.

SCHOOLREISJES EN GROEPEN
Stichting Stadslandbouw Sneek verzorgt educatieve rondleidingen voor diverse 
gezelschappen, zoals schoolklassen, BSO groepen, zorggroepen en ouderen. 

“

Word vriend van de Stichting Stadslandbouw Sneek en ontvang een uniek lokaal product.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN OP
WWW.STADSLANDBOUWSNEEK.NL

“
“
“
“
“

De Stichting Stadslandbouw Sneek is een samenwerking van duurzame 
landbouwbedrijven rond Sneek. 

De doelstelling is:
Het ontwikkelen van stadslandbouwactiviteiten die de lokale duurzame 
economie en het algemeen welzijn bevorderen.

Wijn & cultuurhoeve
THABOR

Thaborwei 10
8633 WS Ysbrechtum

Camping
PASVEER

Pasfeardyk 6



THABOR

P A R T N E R S

De wijn- en cultuurhoeve is 

Thabor klooster. Een plek waar 
rust, ruimte, kwaliteit en 
authenticiteit tot leven komen.

Dit proeft u in de wijnen en het 
lamsvlees en beleeft u op de 
camping en in de sfeervolle 
glazen zaal.

Op wijn & cultuurhoeve THABOR 
kunt u terecht voor:

 -wijn, lam van Thabor, brocante
  en kunst

 -met wijds uitzicht over een  
     uniek stukje Friesland

Op loopafstand van het centrum 
van Sneek ligt camping Pasveer, te 

aanleghaven en een directe verbin-
ding met zowel het Sneekermeer 
als de nieuwe Middelsee-vaarroute 
door het midden van Friesland. 

Bij Pasveer kunt u terecht voor:

 rond Sneek

PASVEER

D E  V E R B I N D I N G  T U S S E N  S T A D  E N  P L A T T E L A N D

Bekijk ze op

 WWW.STADSLANDBOUWSNEEK.NL
STREEK- EN KOFFERBAKMARKTEN


