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Verken de Bommelerwaard in een nostalgische 
Volkswagen Kever. Rijd over de dijken naar 
het westen en stop onderweg voor heerlijk 
verse zomerkoninkjes. Geniet van een ijsje 
of een heerlijk terras. Stop bij de 107-jaar 
oude speeltuin in Nederhemert en proef de 
sfeer van vroeger in. In een Kever of in je 
eigen auto kun je goed uit de voeten op dit 
veelzijdige eiland tussen de rivieren. Route A 
kun je met route B verlengen voor nog meer 
dijken of bezoek leuke adressen uit de andere 
routes in deze Tast Toe.

Bommelsuitje Keverrijden
Nostalgisch toeren in een Kever 

Dutch Berries 
De lekkerste aardbeien

Loeigoed 
Loeigoed ijs, vla en yoghurt 

D'n Duuk Aalst
Alsof je op vakantie bent…

Speeltuin Nederhemert 
Buitengewoon spelen

TastTOER
Ontdek de dijken van de Bommelerwaard
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Nostalgisch toeren in een Kever 

Alsof je op 
vakantie bent…

Loeigoed 
ijs, vla en 

yoghurt

Buitengewoon 
spelen

De lekkerste 
aardbeien

Maak van je TastTOER een uniek dagje uit en rijd hem in een Volkswagen 
Kever. Ronkende motoren, glimmende knalpijpen, de geur van rubber… Wat 
wil je nog meer? Je start en eindigt op de historische Markt in Zaltbommel, wel 
vooraf even reserveren. www.bommelsuitje.nl  

 
   Markt 6, Zaltbommel

Bij Loeigoed Boerderij de Karskamp is 
de heerlijke volle romige melk van de 
eigen koeien de basis voor de lekkerste 
ambachtelijke producten. De rood- en 
zwartbonte melkkoeien worden liefkozend 
‘onze meisjes’ genoemd. Dankzij hen kun 
je bij de boerderij smullen van loeigoed 
schepijs, vla en yoghurt. www.loei-goed.nl 
 

   Hoekseweg 1, Poederoijen

Al 107 jaar lang genieten we hier van het 
samen buiten zijn. Onder het genot van 
pannenkoeken, appeltaart en heerlijke koffie! 
Onder de eeuwenoude bomen is het hier 
heerlijk vertoeven.
www.speeltuinnederhemert.nl 
 

   Kasteellaan 11, Nederhemert

Aardbeien zijn hét streekproduct van de 
Bommelerwaard. De lekkerste staan dagelijks 

vers in de automaat bij Dutch Berries. Heel het 
jaar rond! Ook eieren en sap zijn in de automaat 

verkrijgbaar en is er een zitje om even  
uit te rusten. Op zondag gesloten.  

www.dutch-berries.com 
 

Uilkerweg 2A, Zuilichem    
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TastTOEROntdek de dijken van de 
Bommelerwaard en geniet van het 

moois en lekkers onderweg.
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De bootjes dobberen zachtjes in de haven bij het 
Esmeer in Aalst, het voelt net alsof je op vakantie 
bent. Hier vind je Bistro d’n Duuk. De plek waar  
je kunt genieten van een lekkere lunch, uitgebreid 
diner of een goed glas wijn of bier tijdens borrel-

tijd. Met een beetje geluk word je ook nog 
getrakteerd op een mooie zonsondergang! 

www.bistrodnduuk.nl

   Zaaiwaard 3, Aalst

De lekkerste kersen 
van de Bommelerwaard!

Molenkampsweg 27 | 5306 VN | Brakel 
De Fruitschuur: woensdag 08:30 - 12:30 uur | zaterdag 08:00 - 14:00 uur
Fruitkar met versproducten gehele week geopend 

Eropuit 

Waalbandijk 3    5311 AG Gameren    www.mestershuis.nl    0418-561698

Maandag geopend van 14:30 tot 24:00 uur. 
Dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 24:00 uur. Zondag gesloten

Een culinaire verrassing in de Bommelerwaard
Aan de Waalbandijk in Gameren is brasserie ’t Ouwe 
Mestershuis al ruim 40 jaar een begrip. De naam 
verwijst naar de unieke historie van het sfeervolle 
pand. In 1657 was dit een school en het woonhuis van 
de schoolmeester, de oude ‘mester’. Nu wordt er met 
passie en plezier gekookt door onze keukenmeester. 
Chef Peter Jan Kaasjager serveert de mooiste gerechten, 
met verse, hoogwaardige ingrediënten. De menukaart, 
zowel voor lunch als diner, biedt voor elk wat wils. 
Naast bekende klassiekers zijn er voor de fijnproevers 
spannende internationaal getinte gerechten met 
verrassende smaakcombinaties. 

Ontdek het zelf: u bent van harte welkom bij 
’t Ouwe Mestershuis!
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