
 

 
 

St. Annaplein Baarle Nassau 
Zaterdag 5 aug. van 15.30 tot 23.30 u. 
en op Zondag 6 aug. van 12 tot 21 uur 

 

 
 

Beide dagen gratis entree 
 

ETEN | DRINKEN | MUZIEK | 
meer info op – www.baarleproeft.com 

 

2017 
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BAARLE PROEFT is een culinair evenement in het 
centrum van Baarle Nassau/Hertog.  
Diverse restaurants uit de omgeving zullen er tegen 
zeer vriendelijke prijzen hun specialiteiten aanbieden.  
Eten, drinken en muziek op één locatie zodat je de 
kwaliteit kunt proeven die de Belgische en 
Nederlandse keukens in Baarle te bieden hebben.  
 

DEELNEMENDE HORECA-BEDRIJVEN 
 

 

Den Engel 
Singel 3 | 5111 CD Baarle Nassau | tel. 0135079330 |  
info@engel-schaluinen.nl | www.engel-schaluinen.nl 
 
In het hart van Baarle-Nassau is Brasserie Den 
Engel als sinds 1894 te vinden. Hier kunt u 
genieten van de Franse keuken in het ruim 

opgezette restaurant of in de mooie lounge tuin. Naast smakelijke 
gerechten heeft de brasserie nog meer te bieden. Zo kunt u er overnachten 
in het hotel. Den Engel verzorgt ook groepsuitjes, bedrijfsuitjes en familie 
uitjes. Tijdens Baarle Proeft bieden wij een kleine indruk van de producten 
die we normaal gesproken in ons restaurant serveren. 
__________________________________________________  
 

De Bourgondische Brouwerij  
 
Weeldestraat 86 | 2381 Weelde - BE | 
Tel.+3214650800 | 
info@debourgondischebrouwerij.be | 
www.debourgondischebrouwerij.be  

 
De Bourgondische Brouwerij is een restaurant in 
de gemeente Weelde. Op deze aangename plek kan u genieten van 
heerlijke versnaperingen, lunches, diners en drankjes. Daarnaast is het de 
ideale locatie voor elk privé- of bedrijfsfeest. 
Ons streven naar een echte Bourgondische keuken garandeert u een rijk 
gevuld bord en de mogelijkheid om altijd nog bij te vragen. Wij werken 
altijd met verse producten, vaak vanuit de streek.  
Ook hebben wij op locatie een frietwagen en een gegrilde-kippen-wagen !  

Vraag naar de mogelijkheden. 
________________________________________________  

mailto:info@engel-schaluinen.nl
http://www.engel-schaluinen.nl/
mailto:info@debourgondischebrouwerij.be
http://www.debourgondischebrouwerij.be/
http://www.debourgondischebrouwerij.be/
http://www.engel-schaluinen.nl/


 

Bij Wijze van Spijzen 
 
Burgemeester | Krollaan 9a | 5126 PT Gilze | 
06 14526595 | info@bijwijzevanspijzen.nl | 
www.bijwijzevanspijzen.nl 
 

 
Culinaire catering voor Bedrijven – Bruiloften & Events  
Fris, creatief en gastvrij dat is waar Bij Wijze van Spijzen voor staat. 
Wij hebben de kracht om een verrassende culinaire invulling te geven aan 
uw ontmoeting, feest of evenement. Door onze service, versheid en 
verscheidenheid zorgen we steeds weer voor een unieke en smaakvolle 
beleving. Originele catering ook voor Particulieren. 
 
___________________________________________________  

 
Brownies & downieS 
 
Molenstraat 5 | 2387 Baarle-Hertog BE | tel. 

+3214890226 | www.browniesanddownies.be 

 

Onze menukaart is vrij uitgebreid, met salades, broodjes, snacks, gebak, 
high tea enz. In het weekend kun je ’s morgens ook ontbijten en op de 
laatste vrijdag van de maand kun je voor 15 euro een voor- en 
hoofdgerecht eten.  
Als één van de weinige ‘Brownies and Downies’ is de vestiging in Baarle 
ook een Bed & Breakfast, met op de eerste verdieping drie kleine kamers 
en één grote kamer. 
__________________________________________________  

 
Bistro De Nieuwe Burcht  
 
Pastorijstraat 2 | Poppel BE |  
0032 (0)14 68 71 82 | info@denieuweburcht.be |  
www.denieuweburcht.be  

 
Onze Bistro is gelegen in de Pastorijstraat 2 te Poppel, 
vroeger gekend als dorpscafé ‘De Burcht’ is een droom-

verwezenlijking van Carine, die de traditie voortzet onder de naam  
‘De Nieuwe Burcht’. De toekomstige ‘place to be and not to miss’ voor 
een culinaire reis in onze Eetgelegenheid en Winkel.  
Ook bieden wij Food & Drinks op Locatie. 
___________________________________________________  
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Taeymans Espressobar  

 

Desiree Geeraertstraat 20 | 5111CH Baarle-Nassau | 

013 591 24 41 | info@taeymansespressobar.nl | 

www.taeymansespressobar.nl  

 

Taeymans Espressobar is een nieuwe trendy koffiezaak in Baarle.  

Met ruim 40 verschillende koffie's op de kaart proberen ze, als een echte 

barista het verschil te maken op vlak van koffie. Cappucchino's, Latte 

Macchiato en Ice Coffee's worden gezet op ambachtelijke wijze.  Uiteraard 

kan je hier ook terecht om heerlijk te ontbijten, te lunchen of om te 

proeven van het vers gemaakt gebak en zoetigheden. 

___________________________________________________  

 

Royal 

 
Schaluinen 11a | 5111HB Baarle-Nassau |  

06 44 75 1383 | info@royalbv.nl | www.royalbv.nl  

 

 

Wij bieden u een dag om nooit te vergeten.  

Bent u op zoek naar een locatie voor uw bruiloft, bedrijfsfeest of welk 

evenement dan ook? Dan bent u bij Royal B.V. aan het juiste adres. 

Royal B.V. is een mooie, ruime locatie waar bijna alles mogelijk is. Wij 

verzorgen uw feest, partij of evenement tot in detail. Elk evenement is 

uniek, daarom maken wij elke offerte op maat, in samenspraak met u, en 

uw wensen. Wij hebben een groot assortiment in technische 

ondersteuning en muzikale invulling. Ook uw culinaire wensen zullen 

vervuld worden. 

Royal is erg makkelijk te bereiken zowel met de auto als met het openbaar 

vervoer. Parkeerplaatsen zijn aanwezig voor 350 auto’s en het is geheel 

gratis parkeren. Bij Royal B.V. bent u aan het juiste adres voor elk 

evenement. 

Elke zondag van 11:00- 15:00 uur organiseren wij een uitgebreide brunch. 

Een diversiteit aan warme en koude gerechten. Koffie, thee, melk en jus 

d’orange inbegrepen. 

___________________________________________________  
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Jo's Ontbijt - Lunch & Lifestyle 

 

Dorpstraat 56 | 4861AD Chaam |  

tel. 0161 23 44 72 | jvanheijningen@tele2.nl |  

www.josontbijtlunchlifestyle-chaam.nl  

 

Of je nu komt ontbijten of lunchen met familie of 

vrienden of je komt even voor een kopje koffie met 

iets lekkers of voor een borrel, bij Jo's voel je je 

altijd Welkom! Bijna alles wat er bij Jo's binnen 

staat of hangt is te koop. Wil je thuis of op het 

werk ook genieten van De lekkerste gerechten van 

Jo's? Dat kan! 

___________________________________________________  

 

Samen in Gilze  

 

Heuvel 1 | 5126 CN Gilze |  0161 745 061 |  

info@sameningilze.nl | www.sameningilze.nl  

 

Samen een eigen zaak te beginnen, dát is altijd onze droom geweest!  

Die droom is werkelijkheid geworden in dit prachtige en aangename Gilze. 

Samen is ook de naam van onze lunchroom. Want samen heeft voor ons 

een dubbele betekenis. 

Dit is de plek die voor Gilze van groot belang is geweest. Hier aan de 

Heuvel stond D’n Door. Dé ontmoetingsplaats voor Gilze. Bij D’n Door 

kwamen generaties lang de mensen samen om met elkaar van het leven te 

genieten.  

Het betekent ook dat wij, met onze gasten, 

van Samen weer een net zo aangename 

ontmoetingsplek willen maken als D’n 

Door voorheen was. Waar iedereen zich 

thuis en op z’n gemak voelt. Waar samen 

genoten kan worden van alles wat het leven 

goed en fijn maakt. Samen lunchen, Samen 

koffie drinken. Samen aangenaam 

verpozen bij een high tea. Samen een pintje pakken. 

___________________________________________________  
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VVV BAARLE NASSAU – BAARLE HERTOG 

www.vvvbaarle.nl

Op zo'n 100 km van 
Amsterdam en Brussel ligt 
het dorp Baarle, in het 
hart van de Benelux en de 
Kempen, op de grens van 
België en Nederland en de 
provincies Antwerpen en 
Noord-Brabant, midden in de 
driehoek Tilburg, Turnhout en 
Breda. 
 
Baarle is het merkwaardigste dorp 
ter wereld: 30 stukjes België en 
Nederland die in elkaar verweven 
zijn.  
Op de kaart heet het Baarle-Nassau 
en Baarle-Hertog. 
 
VVV Baarle-Nassau-Hertog 
Nieuwstraat 16 
Baarle-Nassau 
+31(0)135079921 | 
www.vvvbaarle.nl   
 

 

 
VVV Baarle is altijd blij met 
initiatieven uit de bevolking 
die Baarle in het daglicht 
stellen. 
Zeker in dit geval, wanneer 
plaatselijke bedrijven zich 

laten zien en u laten proeven van 
(streek-) producten in een gezellige 
omgeving. 
 

 
 
Kom gerust eens uitrusten, tussen 
het proeven door, op onze leuke 
internationale bankjes. 
 
 
 
 
 

http://www.vvvbaarle.nl/
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STICHTING ONDERNEMEND BAARLE  
 
Onder de koepel van St.O.B. werken 

verschillende werkgroepen en comités, die 

allerlei activiteiten organiseren.  

Hier volgt een beknopt overzicht. 

• Feestelijke verlichting van de winkelstraten in 

de donkere decemberdagen • maandelijks een 

muziekgezelschap op zondagmiddag  

• Halloween voor kinderen in oktober  

• een kerstmarkt • straatversiering • paashazen. 

• Ooit begon de werkgroep ook met de 

Midzomernachtfair, een groot avondevenement 

dat dit jaar voor de 10e keer wordt georganiseerd 

op 15 juli 2017.  

• de werkgroep PR zorgt elk jaar voor een kleurig en informatief 

Baarlezine  

• elk jaar een mooie kerststal in het centrum.  

Veel meer informatie en foto's van activiteiten zijn te vinden op de website 

www.vvvbaarle.com en binnenkort op een eigen St.O.B. website. 

 

VOOR DE KINDEREN 

 

Voor de kinderen 

is er een eigen 

speelhoek, en er 

zijn her en der 

allerlei lekkernijen 

zodat de ouders 

rustig en lekker 

van Bourgondisch Baarle kunnen proeven ! 

 

 

SYLLIE FACES  

komt beide dagen schminken 

in de KIDS CORNER bij Brownies & Downies 

 

http://www.baarlezine.eu/
http://www.vvvbaarle.com/
http://www.sylliefaces.nl/
http://www.baarlezine.eu
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MENU KAARTEN  TIJDENS  BAARLE PROEFT 
 
DEN ENGEL 

 
• Salade warm gerookte zalm  
   en scampi's in knoflookolie en 
   cocktaildressing – 2 munten 
• Gegrild speenvarken met 
   knoflook/rozemarijn jus, gevulde 
   mini paprika en aardappelsalade –  
   3 munten 
• Kinder hamburger van de 
   smoker geserveerd met curry,  
   mayonaise en gefrituurde uitjes –  
   1 munt 
 
 
DE BOURGONDISCHE BROUWERIJ 

 
• Carpaccio van rund geserveerd  
   met sla, zongedroogde tomaten, 
   geraspte kaas en truffeldressing –  
   3 bonnen 
• Spareribs gemarineerd in ketchup 
   manis afgelakt met barbecuesaus –  
   3 munten 
• Sissende gamba's geserveerd in 
   kruidige knoflookolie met stokbrood 
   en salade – 3 munten 
   Voor de kinderen: Kippeling met 
   een    fris slaatje en cocktailsaus  |   
   3 munten 
 

 
TAEYMANS ESPRESSOBAR 
 
• Gin-Tonic Coffee – koffie gemaakt 
   op basis van Gin Tonic aangevuld 
   met een vleugje zoet – 3 munten 
• Broodje twisted lemongrass  
   chicken – geserveerd met zeekraal, 
   wasabi en soya-piccalillysaus –  
   3 munten 
• Chocolat Ice Coffee met vers 
   vanille ijs en Belgische chocolade, 
   afgewerkt met slagroom en 
   chocoladesaus – 2 munten 
 

BROWNIES EN DOWNIES 
 
•  Heerlijke brownies met keuze uit 
   6 overheerlijke Brownies en Blondies 
• Versier zelf je brownie!  
   Om het nog lekkerder maken!  
   1 munt per brownie 
• Syllie Faces – je kunt je in de Kid's 
   corner laten schminken door Syllie 
   Faces in de Kids Corner 
 
 
JO'S ONTBIJT – LUNCH & 
LIFESTYLE 
 
• Jo's verfrissend soepje van  
   watermeloen, komkommer en rode 
   ui – 1 munten 
• Jo's pikante kip met paprika, rode 
   ui, pikante saus en gemengde sla –  
   2 munten 
• Jo's huisgemaakte kipsaté 
   geserveerd met pindasaus, gefruite 
   uitjes en een ambachtelijk mini 
   broodje – 3 munten 
• Voor de kinderen een heerlijk  
   frozen yoghurt ijsje! – 1 munt 
 
 
BIJ WIJZE VAN SPIJZEN 
 
•  Je eigen burger samenstellen: 
Australische grainfed burger: 
Brioche of spelt broodje; diverse 
garnituren met o.a.:  
- Pulled pork - cheddar - parmezaan - 
harrissa saus – truffelsaus - Chutney 
tomaat - jalapeno etc. – 2 munten 
• Rouleaux van maishoender gevuld 
met spinazie en gamba, gepofte flakes, 
beairnaise saus, zeekraal – 3 munten 
• 3 bereidingen van ZALM: 1 - Sushi 
van geschroeide zalm. 2 - Rouleaux 
van zalm en aardappeltruffel. 3 - zalm 
gepekeld in gin tonic – 3 munten 
 



 
 
DE NIEUWE BURCHT 
 
• Stok met katenspek 48 cm - 1 bon 
• Gerookte zalm met salsa van  
   tomaten – 3 munten 
• Trio van dessers in amuseglaasjes 
   2  munten 
• Kinderen  handgeschept ijs – 1 munt 
 
 
ROYAL 
 
• Trio Royal – Turkse worst met 
   zongedroogde tomaat, wrap zalm 
   met roomkaas, brochette met brie  
   en komkommer – 1 munt 
• Mediterraanse Köfte – 
   Kalfsgehaktballetjes in tomaten- 
   knoflooksaus – 2 munten 
• Reepjes kalfsbiefstuk geserveerd 
   met rijst en wilde champignonsaus 
   3 bonnen • Voor de kinderen –   
   lekkere pizza – 1 munt 
 
 
SAMEN IN GILZE 
 
• Carrotcake met een crème van  
   geitenkaas – 1 munt 
• Kroketje van rivierkreeft met 
    een mierikswortelmayonaise – 
    2 munten 
• Gebakken kalfssukade compleet 
   met witte ui en truffeljus – 3  munten 
• Kindergerecht Broodje Hambur- 
   ger met ketchup – 2 munten 
 

 
Naast de gebruikelijke 
dranken worden ook 
Speciaal-bieren 
geserveerd,  
zoals:   

• Noblesse XO extra ordinaire - 7,5%  
• La Frontière - 5,2%  
   Beide Speciaal bieren van  
   De Dochter van de Korenaar  
 

 
Baarle proeft 2017 wordt wederom 
een culinair festijn. Dit jaar hebben 

we de aandacht meer gelegd op 
kleinere gerechten zodat u bij 
meerdere ondernemers kunt 

proeven en beleven. 
Tot ziens op Baarle Proeft 2017 ! 

 

• Smokkelaar   
   Speciaal bier van de Biergrens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Jaar geleden opende De Biergrens 
haar grenzen voor bierliefhebbers uit 
België, Nederland en de rest van de 
wereld. Inmiddels telt ons assortiment 
meer dan 600 bieren! Om ons 
jubileum te vieren komen ongeveer 15 
brouwerijen hun bieren presenteren 
tijdens het Biergrens Bierfestival op 
zaterdag 5 en zondag 6 augustus. 
Maak kennis met ons uitgebreide 
assortiment en leer meer over 
Belgische bieren en de Belgische 
biercultuur.  
Maar kom vooral proeven! Proef en 
ervaar zelf het vakmanschap van 
enkele van de beste Belgische 
brouwerijen. Hou de berichtgeving op 
Facebook in de gaten voor meer 
informatie over ons bierfestival: 
www.facebook.com/debiergrens 
 

ETEN EN DRINKEN TIJDENS BAARLE PROEFT 

http://www.dedochtervandekorenaar.be/
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SPONSORS VAN BAARLE PROEFT 
 

 
Adviesgroep Midden Brabant 

voor financiële adviezen 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Mark Geerts Installatie  

Baarle Nassau 
Als het om echte service gaat !  

013-5906659 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vn-plu.com 
Jansen Motoren Baarle Nassau 
Voor alles wat een motor heeft !  
Kom langs in de Pastoor de 
Katerstraat te Baarle. 013-5079204 
 

 
14 okt. Top 100 van de Kempen 

Zaal de Koster – Reusel 
 

 
Liesbeth Peeters Bloemen  

uit Ulicoten decoreert ons podium en 
verzorgt de aankleding op alle tafels. 

 

 
 

Bloemen voor alle gelegenheden 
geopend vrijdag en zaterdag van 9.00-

17.00 u. of op afspraak. 
Kleine Maayen 6 Ulicoten 

tel. 06.20.90.74.15 
 

 

 
VN PLU – horecaparasols 

 

 
De Belhamel   
60 Gerechtjes  
restaurant  
in Alphen en Gilze. 
Ook voor een feest  
in de prachtige  
feestzaal ! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jansen-baarle-nassau.nl
http://www.markgeerts.nl
http://www.belhamel-alphen.nl
http://www.vn-plu.com/
http://www.adviesgroepmiddenbrabant.nl/index.php?p=welkom
http://www.cafe-dekoster.nl
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Eetcafe De Poort - Baarle  

 
Veel en lekker eten voor weinig geld ! 

Ook het gehele jaar door  
Muziek- en Eet programma's 

www.depoortbaarle.nl  
 

 

DMNQ mode  
al 20 jaar in Baarle! 
 
Nu de hele  
zomer collectie  
aan “smakelijke”  
weggeef prijzen!! 

 

 

 
Zandstraat 10 | 5131 AC Alphen  

06 509 632 93 | 
info@hortimon.nl 
www.hortimon.nl 

Gespecialiseed in timmerwerken, 
nieuwbouw, aanbouw, 

verbouwingen, renovatie. 
 
 

SPONSORS VAN 

BAARLE PROEFT 
 

 
 
 
 
 

Occasions of nieuwe auto’s 
Florijnstraat 6 in Chaam 

www.frankoomenautos.nl  
 

 
Veldsink Adviesgroep  

Internationaal assurantie- en 
financieel adviesbureau. 

 

 

 
Vercom International zorgt voor 
de bigbags voor een zuiver terrein. 
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BAARLE IN DE KIJKER 
 

Baarle Bruist  
Baarle Bloeit  
Baarle Boeit 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOB: voor de 10e keer 

MIDZOMERNACHTFAIR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adams Fietsenverhuur – 
Ulicoten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Candyshop XL – Baarle Hertog 

'Mama mag ik een snoepje' 

 

 

 
Enclave Cadeaubonnen 
besteedbaar in Baarle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martens proeft Baarle 
Happy People 

Wat ik kom doen is een verrassing ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Steenweg op Baarle-Hertog 89 
2300 Turnhout België 

+32 468 13 29 66 
info@blackrosesphotography.com 

www.blackrosesphotography.com 
 

 
JM-EVENTS  staat ook op Facebook 
facebook.com/evenementeninbaol 

 

http://www.belslijntje.com
http://www.baarleproeft.com/adams-fietsverhuur.html
mailto:info@blackrosesphotography.com
http://www.blackrosesphotography.com/
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http://www.happypeopleoftheworld.com/news.html
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BAARLE IN DE KIJKER…  
 
Museum Vergane Glorie 
Turnhoutseweg 10a | Baarle-Hertog | haneveer@belgacom.net | www.verganeglorie.be 

 
Het museum bezit een prachtige 
collectie handgereedschappen en 
allerhande gebruiksvoorwerpen 
van de typische kempische 
streekambachten, zoals de 
landbouwer, bakker, smid, 
timmerman en schoenmaker. 
 
Daarnaast worden er 
oorlogsmaterialen uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog getoond. 
Voorts vindt men er de inventaris 
van een illegale alcoholstokerij. 

 

___________________________________________  
 

22/23/24  
september 2017 

 
JM-EVENTS verzorgt 

de catering 
en de muziek tijdens 

 
'JACHT 

& BUITEN 
LEVEN' 

in Liempde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jachtenbuitenleven.nl
http://www.verganeglorie.be/
mailto:haneveer@belgacom.net
http://www.verganeglorie.be/
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AGENDA  2017 – ’18 
 
• Jacht & Buitenleven Liempde 
22-23-24 September 
______________________  
• Top 100 van de Kempen – 14 
okt 2017 – Zaal De Koster Reusel 
________________________  
• Accordeon-middag – 12 nov. 
2017 – Eetcafé De Poort Baarle 
______________________  
• Top 100 Baol – 25 November 
2017 – Baarle – locatie volgt 
 

2018 
 
• Top 100 LIVE in de Baronie 
28 Januari 2018 - locatie volgt 
______________________  
• BEST of GILS – 3 Maart 2018 - 
Sporthal Achter de Tuintjes Gilze  
______________________  
• Baarle Proeft – 4-5 Aug.  2018 
St. Annaplein - Baarle-Nassau 
______________________  
• Top 100 LIVE in de Kempen 
– 27  Oktober 2018 – Zaal de 
Koster - Reusel   
______________________  
• Accordeonmiddag – Eetcafe 
de Poort – 11 November 2018 – 
Baarle Nassau  
______________________  
• Top 100 LIVE in BAOL –  
24 November 2018 - locatie volgt 
________________________  
 

 

 

 

UW FEEST | ONZE ZORG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Met dank aan 

 
VVV Baarle Nassau / Hertog 
Gemeente Baarle Nassau 
Buurtbewoners St. Annaplein 
De deelnemende  Horeca-
ondernemers en de Sponsors -  
 
Jack Nobelen licht en geluid -  
en alle sjouwers, bouwers  
en tappers van het JM-Events 
team ! 



 

 

LIFE OP HET PODIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Licht en Geluid door Jack Nobelen  

___________________________________  

 

Zoek je een band of zanger voor jou feest 

of begeleiding, fotograaf of catering ? 

 Aarzel niet ! en email naar : info@jmevents.net… 

…….. 

mailto:info@jmevents.net
http://www.thedarkrose.nl
http://www.glaceekes.be
https://www.youtube.com/watch?v=lg-8JBYxOLM
http://www.the-rockin-drifters.nl
https://www.facebook.com/Death-rabbit-the-fortunate-foxes-755478767813254/
http://www.houston-alley.nl
http://www.orkest-hazes.nl
http://shantykoordehoekschewaard.nl


 

 

 
 

L I V E   M U S I C 
 
Zaterdag 5 Augustus 

 

Vanaf 16.30 tot 

23.30 uur draait  

DJ ANTON 

VAN BEEK 

aangename 

zomermuziek 

tussen de diverse 

optredens. 

17.00 RE-SET 

18.00 DE GLACEEKES 

19.00 RE-SET 

19.45 DE GLACEEKES 

20.45 ORKEST HAZES 

22.00 ORKEST HAZES 

23.30 Sluit 

Zondag 6 augustus 

 

12.00 THE ROCKIN’ DRIFTERS 

14.00 SHANTYKOOR DE  

            HOEKSCHE WAARD 

14.30 HOUSTON ALLEY 

15.30 SHANTYKOOR DE  

            HOEKSCHE WAARD 

16.00 HOUSTON ALLEY 

17.00 DEATH RABBIT &  

            THE FORTUNATE FOXES 

17.45 THE DARK ROSE 

18.45 DEATH RABBIT &  

            THE FORTUNATE FOXES 

19.45 THE DARK ROSE 

21.00 Sluit 

BEIDE DAGEN INKOM GRATIS 
 
Heel veel meer informatie over 
de gerechten, de deelnemers, de 
sponsors en de muzikanten vindt 
u op www.baarleproeft.com  
 

 
 

UW 
FEEST 
ONZE 
ZORG 

 

http://www.baarleproeft.com/
http://www.baarleproeft.com
htttp://jm-event.nl/


 

   Bijlage van Baarle Proeft Magazine 
 
Aan de overzijde van het grote 
podium staat het Biercafé met 
nóg een podium waar onder 
andere optreden Baarle’s 
bekendste muzikanten:  
het Trio Koyen .........  
en nog veel meer !! 
 
 
 
 
___________________________________________________  

 
Black Roses Photography 
 
Kom langs en maak een grappige foto in onze 
photobooth. Wie deze deelt op social media met 
de hashtags #baarleproeft en 
#blackrosesphotography maakt kans op een 
fotoshoot. Wij zijn ook aanwezig om het event 
vast te leggen. 

___________________________________________________  
 
Happy People 
 
Op het stukje Mont Martre in Baarle is Berry van 
Happy People uit Chaam aan het werk.  
Tijdens Baarle Proeft maakt hij een kunstwerk en op 
het einde kunnen jullie het resultaat bewonderen!  
Wat het uiteindelijk wordt, blijft een verrassing. 
___________________________________________________  
 

 


