
Streekproducten Geijsteren (Venray), op weg naar meer duurzaam, smaakvol, voedzaam en biologisch

Soort product
Welke streekproducten
(< 20 km van Geijsteren / Venray) Naam bedrijf

Contact- 
persoon Adres

Post- 
code Plaatsnaam

Afstand 
tot
Geijsteren Openingstijden

Online 
bestellen (ja, 
Nee, Nvt, Niet 
bekend(

Opmerkingen                                                           
(oa over 
wanneer 
aanbod)

Biologisch
keurmerk
(Ja, welke / 
bijzonderheden / 
Nee / Niet 
bekend)

Recyclebare
verpakking
(Ja, wat / 
Nee / Niet 
bekend)

Telefoon- 
nummer E-Mail (naam, nvt, niet bekend) Site (naam, nvt, niet bekend)

Groenten, fruit, bloemen

o.a. aardappelen, prei, uien, wortelen, tomaten, 
bloemkool, eieren, appels en peren, rozen, 
droogbloemen.                                                                   
Lokale producten uit Geijsteren, Oirlo, Castenray, 
Horst, Tienray, Vierlingsbeek, Wanssum. "Groenten uit eigen tuin" van KBO

KBO St. Wilbert uit
Geijsteren, het
groententeam

In schuur, schuin 
tegenover Loonbedrijf 
firma Jakobs
Heikampweg 3 5862 AR Geijsteren 0,0 km

Laatste weekend van de 
maand. Vrijdag
van 13:00 uur – 19:00 uur 
en zaterdag
van 8:00 uur – 12:00 uur. 
Zie Geijsters
Nieuws. Nee

Wisselend aanbod, 
afhankelijk van 
seizoen, zolang de 
voorraad strekt. Uit eigen tuinen.

Eigen tas 
meenemen geen 
probleem. niet beschikbaar nvt nvt

Jam, Gelei, chutney, 
advocaat Regionale basis producten. Rose Cottage Producten

Irma van Kreij-van
der Wind St. Wilbertsweg 17 5862 AK Geijsteren 0,0 km

Geen vaste opening-
stijden; levering op 
afspraak Nee

Wisselend aanbod, 
afhankelijk van 
seizoen, zolang de 
voorraad strekt. Uit tuinen uit de regio.

Veelal glas; geen 
statiegeld 06-51003771 irma@vanderwindwijzer.nl nog niet

Sappen en notenolie                     
Appel sap / peren sap / noten olie gemaakt uit oogst 
uit Geijsteren of directe omgeving. Smaak van Geijsteren

Christel Elbers of  
Irma van Kreijj-van 
der Wind St. Wilbertsweg 17 5862 AK Geijsteren 0,0 km

Geen vaste opening-
stijden; levering op 
afspraak Nee

Aanwezig 
afhankelijk van 
seizoen, zolang de
voorraad strekt. Uit tuinen uit de regio.

Veelal glas; geen 
statiegeld

06-11298281 of 06-
51003771 desmaakvangeijsteren@gmail.com facebook.com/DeSmaakVanGeijsteren | instagram.com/smaakgeijsteren

Honing
Honing. Gemaakt van bloesem uit
tuinen en landgoed van Geijsteren eo.  't Wilde weitje Herman Burger St. Wilbertsweg 18A 5862 AL Geijsteren 0,0 km

Normale tijden. Indien 
geen bord in voortuin, 
dan geen honing. Nee

Aanwezig 
afhankelijk van 
seizoen, zolang de
voorraad strekt. Uit eigen tuinen. In glazen potje 0478-532715 nvt nvt

Cafe, restaurant Hertog jan bieren. Kruiden uit eigen tuin. De Kei Roel Groetelaers Nieuwlandsestraat 1 5862 AG Geijsteren 0,0 km Niet bekend ja
Afhankelijk van 
menu / seizoen. Niet bekend

 
PMD / papier 0478 531 286 info@bijdekei.nl www.bijdekei.nl/

Wild

Groot wild van het landgoed Geijsteren. Verkoop 
vlees in grotere delen (dus geen losse fileetjes). 
Vooral geschikt voor mensen die grotere delen zelf 
kunnen uitsnijden en portioneren. Wel zijn bot en 
parures apart verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor het 
trekken van vleesbouillons. Pieter Dorscheid Pieter Dorscheid Nvt Nvt Geijsteren 0,0 km In overleg Nee

Afhankelijk van 
seizoen.

Wel biologisch, geen 
keurmerk Niet voorverpakt 06-54327582 nvt nvt

Restaurant, hoeve

Groentenboer in Well, Edelbrons slagerij, 
Nederlandse kazen van kaaswinkel Rik Venray. 
Eggcelent eieren uit Geijsteren. En bieren uit de 
naaste regio, vletje Oostrum, witte van Wanssum, IPA 
uit Smakt.

Restaurant, hoeve de
Boogaard

Anita en Jan
Cremers Wansumseweg 1 5862 AA Geijsteren 0,0 km

Donderdag tot en met 
maandag Nee

Afhankelijk van 
seizoen. Nee nvt 0478-539070 restaurant@hoevedeboogaard.nl www.hoevedeboogaard.nl

Restaurant

Eieren van Eggcelent van de Zomp uit Geijsteren / 
Ysselsteyn. Brood, vlaai, banket van echte bakker 
Verdenzeldonk uit Wanssum. Groenten van Mts 
Gebr. W en A. Chlod uit Well.

Restaurant Off Course bij de Golf- en 
Countryclub Iris en Koen Het Spekt 4 5862 AZ Geijsteren 0,0 km Niet bekend Nee

Afhankelijk van 
menu / seizoen. Niet bekend Niet bekend

0478-532591 / 06-
12513770
Koen / 06-24883730 
Iris info@restaurantoffcourse.nl www.restaurantoffcourse.nl

Honing, fruit, groenten 

Honing, tomaten, appels, peren, aarbeien, 
aardappelen. Biologische producten, losse kruiden en 
losse thee. Afhaalpunt ook van Udea. Bijenweelde Ecoplaza Chris Peters

Meerloseweg 23.
(Ingang winkel
Krekelkamp) 5861 AB Wanssum 3,2 km

Maandag, vrijdag en 
zaterdag van 10.30 18.00 
uur. 

ja, Via webshop 
udea.nl. Via 
bestellijst in de 
winkel bestellijsten 
kunnen producten 
besteld worden. 
Boodschappen 
vanaf 13.00 uur in 
de winkel ophalen

Afhankelijk van 
seizoen.

Streekproducten 
zonder pesticiden 
geteeld. Wel 
keurmerken via 
webshop.

Verpakking hangt 
van product af. 
Verpakking 
veelal duurzaam. 0478-532036 info@bijenweelde.nl www.bijenweelde.nl

Supermarkt

Banket uit Venlo / Blerick van "Bekkerie ut Bruëdje". 
Bier van "de Grieze" uit buurtschap Lull in Oosgtrum.         
Bessensap en jam van Blue Berrie Hill in Broekhuizen.  
Dressing van Zowyzo uit Venray. Koffie/thee van 
kaffee met uit Venray. Heldero ijs uit Ottersum. Plus Guido van Dijck nvt Kruidenlaan 159 5803 BV Venray 4,3 km

Maandag tm zaterdag van 
7.00 -20.00 uur zondag 
van 8.00 -20.00 uur

ja, leveren in 
Geijsteren

Afhankelijk van 
seizoen.

Verkopen beperkt 
biologische producten. Nee 04785-53900 niet bekend www.plus.nl

Natuurvoedings / 
drooggisterij winkel.

Diverse natuurproducten / drooggisterij producten. 
Alleen honing uit Venlo. Verder zijn er geen lokale 
voedingsproducten. Rozemarijn & Thijm B.V. Ans Welters Marktstraat 20 5801 BL Venray 5,6 km Niet bekend Nvt Nvt

Verkopen gedeeltelijk 
biologisch producten. Niet bekend

06 - 502 580 54 / 478-
515504 ans@rozemarijnenthijm.nl www.rozemarijnenthijm.nl

Rundvlees

Rundvlees Hereford. Onze dieren lopen zoveel 
mogelijk buiten en doen zich hier goed aan het gras 
en kruiden. De dieren komen alleen op stal in de 
wintermaanden als er geen gras meer groeit. Wijnhoverhof Job Camps Ooijenseweg 5 5863 AL Blitterswijck 5,7 km

Bestellingen kunnen 
worden afgehaald op 
zaterdag tussen 11.00-
12.00 uur of woensdag 
tussen 18.00-19.00 uur.

Ja, 
via www.wijnhover
hof.nl Vast aanbod

Dieren lopen in locale 
weilanden Nee 06-50970416 info@wijnhoverhof.nl; www.wijnhoverhof.nl

20220727 Streekproducten GG def
5-8-2022 



Soort product
Welke streekproducten
(< 20 km van Geijsteren / Venray) Naam bedrijf

Contact- 
persoon Adres

Post- 
code Plaatsnaam

Afstand 
tot
Geijsteren Openingstijden

Online 
bestellen (ja, 
Nee, Nvt, Niet 
bekend(

Opmerkingen                                                           
(oa over 
wanneer 
aanbod)

Biologisch
keurmerk
(Ja, welke / 
bijzonderheden / 
Nee / Niet 
bekend)

Recyclebare
verpakking
(Ja, wat / 
Nee / Niet 
bekend)

Telefoon- 
nummer E-Mail (naam, nvt, niet bekend) Site (naam, nvt, niet bekend)

Bier
Bieren. Milders blond met lokale hop. Namen van het 
bier zijn muziekgerelateerd. Bottleneck Brewery

Joris Rutten en
Bram Joosten Dorpbroekstraat 41 5864 CP Meerlo 6,2 km

Geen vaste openings-
tijden, levering op 
afspraak. Ook te koop bij 
Plus in Venray, in 
Blitterswijck bij Van der 
Haar (cadeauwinkel / 
slijterij) en Horst (slijterij 
Weijs) en Arcen (slijterij 
Valks). Nee Vast aanbod Nee Gasglas

06-51284009 / 06-
20974778 BottleneckBrewery@gmail.com facebook.com/BottleneckBrewery | Instagram.com/bottleneckBrewery

Melk, zuivel

De koeien krijgen gras / mais van eigen land, de melk 
wordt hier geproduceerd. Wel contant geld 
meebrengen; voor € 2 tap je een heerlijk vers boeren 
softijsijs in hoorntje  (van eigen melk). Ook excursies 
mogelijk.

Melktap Meisjes van Wis
(melkveebedrijf) Judith van Dijck Blitterswijckseweg 22 5871 CE Broekhuizenvorst 8,0 km

De melktap is 24 uur per 
dag open. Er kan verse 
melk getapt worden in 
een beker, 1 en 2 liter 
flessen staan ter plekke. Nee Vast aanbod

Melk voldoet aan de 
eisen van Friesland 
Campina.

Flessen kunnen 
hergebruikt 
worden. 06-12688658 info@opwis.nl

Facebook pagina : melkveebedrijf op wis.                                                                                                                                      
Www.fietsenvoormijneten.nl/verkooppunt/melktap-meisjes-van-wis/

Groenten, fruit, kruiden, 
bloemen

Biologische groenten, kruiden, bloemen en klein-
fruit. Uit eigen tuin in Vortum-Mullem. In het volle leven, puur natuur tuin Hans Weima Brembroeken 2 5827 AH Vortum-Mullem 9,9 km

Voor leden zelf oogsten in 
Vortum-Mullem. Niet bekend

Oogstabonnement 
voor leden.

Biologisch teelt, uit 
eigen tuin Niet bekend 06 17127136 inhetvolleleven@hetnet.nl www.inhetvolleleven.nl/

Slagerij
Varken, lam, rund allen uit de buurt van Ysselstein, 
hertenvlees uit buitenland. Slagerij Edelbrons Joos Truijen Ysselsteynseweg 48 5813 BM Ysselsteyn 12,0 km

Donderdag en vrijdag van 
10.00-17.00 uur en 
zaterdag van 9.00-13.00 
uur. Zondag gesloten. Nee Vast aanbod Beter leven * Vacuüm verpakt 06-20542128 edelbrons@gmail.com; www.edelbrons.nl

Groenten

De vrije akker kent geen losse verkoop van groenten. 
Er kan alleen geoogst worden op basis van 
lidmaatschap van de tuin!                                                      
Het gaat om bijzondere, onbekende en vergeten 
groenterassen die gekozen worden op smaak.              
Er wordt in de volle grond en in een kas geteeld. In 
totaal wordt er een kwart hectare grond beteeld, 
zo´n 2.500 m2. Oogsttuin De Vrije Akker Niet bekend Witveldweg 2 5971 NS Grubbenvorst 17,0 km

Bezoekers kunnen 
binnenlopen als de 
tuinder aanwezig is, of 
een afspraak maken via 
telefoon of mail.                                        
Leden zijn alle dagen 
welkom op de tuin, van 
zonsopgang tot 
zonsondergang. Niet bekend

Afhankelijk van 
seizoen.

Volgens biologische 
richtlijnen Skal 
biocontrole, echter niet 
officieel gecertificeerd 
biologisch Niet bekend 06-13295983 devrijeakker@gmail.com www.devrijeakker.nl/

Natuurvoedingswinkel

Verse rauwe biologische melk                                                                
Vleespakket 12 1/2 of 25 kg van zelf geslachte koe. 
Hier zitten alle delen van het rund in. Eigen heerlijke 
hamburgers, gehakt, braadworst.
Rondleidingen/workshops boter en karnemelk.
En in de zomer heerlijke huisgemaakte biologische 
picknicks of kinderfeestjes.                                                                      
1 week meedraaien op boerderij kan.                                                                                         
Lokaal (biologisch) voer voor eigen vee. Vee graast op 
lokale weilanden, langs de Maas.

Hegger biologische
rundveeboerderij "Hoeve
Jamboors" Nelleke Rijs Boerenweg 58 5944 EL Arcen 17,0 km

Elke zaterdag van 9-11 
uur. Nee

Afhankelijk van 
seizoen. Biologische certificaten 06-21878314

Nellekerijs@hotmail.com, zie site voor 
contactformulier

www.hoevejamboors.weebly.com en https://l1.nl/natuur-en-zo-tv-de-wei-in-bij-
hoeve-jamboors-167400/

Restaurant, landhuis

We gebruiken zoveel mogelijk uit eigen tuin: eieren, 
diverse groenten, rabarber, rode bessen, frambozen, 
aardbeien, mirabellen, peren en aardappelen. Streek 
producten kopen we in bij: - melk en rundvlees (in 
het seizoen ook soms beperkt groenten, fruit, 
aardappels, honing) bij hoeve Jamboors in Arcen; 
tomaten, aubergine, paprika's bij bij Verbeek in 
Velden; shiitake en andere paddenstoelen bij De 
Petrie in Velden; overige groenten via Hofweb, hier 
bestel je biologische groenten rechtstreeks van de 
boer. o.a de Waeg in Neer, Peeters-Mertens in Neer 
en ook bioverbeek in Velden; koffie en thee via 
Peeze: eerlijk, klimaatpositief en afvalvrij; tafelwater 
uit de kraan of in glazen flesje van Earth (alle winst 
naar waterprojecten waar schoon drinkwater het 
hardst nodig is) Landhuis de Barones

Marjolijn en Peter 
Both Kruisweg 40 5944 EN Arcen 17,0 km

Openingstijden: Do-Vr-Za-
Zo-Ma van 17.00 tot 22.00 
uur. Op reservering ook 
open voor gezelschappen 
voor o.a. brunch, high tea, 
familiefeest. 

Ja, te verkrijgen via 
de online winkel 
Hofweb die 
biologische 
producten bij jou 
thuis bezorgd.

Wij zijn een 
huiskamer 
restaurant met het 
concept "eten wat 
de pot schaft". Er is 
een beperkte keuze 
of een 
verrassingsmenu. 
Hierdoor hebben 
we vrijwel geen 
derving. 

Gouden EKO-keurmerk 
horeca 80-100%, 
Fairtrade restaurant 

Herbruikbaar 
schepijsbakje. 077-7703362 pboth@landhuisdebarones.nl www.landhuisdebarones.nl/

Wijn Wijnen, wijngelei, destillaat en likeur. Wijngaard de Daalgaard
Hilde van Daal,
Marcel Pereboom Kuilen 18A 5435 XS Sint Agatha 23,0 km

Alleen op meeste 
vrijdagen geopend van 
10.00-16.00 uur

Ja, is mogelijk via 
website

Niet alle vrijdagen 
aanwezig. Nee Niet bekend 024-3480740 info@daalgaard.nl www.daalgaard.nl/

Indien u vragen of aanvullingen heeft op deze lijst met streekproducten, neem dan contact op met werkgroep voedsel GroenGeijsteren en mail naar: voedsel@groengeijsteren.nl 
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