
Vakmensen

DE WEISTAAR 
Rottegatsteeg 6
3953 MN  Maarsbergen

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★
Rollator :★ ★ ★ ★
Rolstoel :★ ★ ★ 

Op donderdag 28 september 2023 verblijven wij de gehele dag op dezelfde locatie. 

Bereikbaarheid
De Weistaar is met OV zeer slecht bereikbaar. Wij vragen dan ook bij aanmelding aan de autorijders of 
zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij NS-station Maarn. En hopen die te koppelen aan 
degenen die met de trein  komen. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto neemt u op de A12 vanuit Utrecht of Arnhem de afslag 22 
Maarsbergen. Nu volgt u de borden richting Woudenberg op de N226. Na ongeveer een kilometer 
slaat u rechtsaf. Daar staat een bord De Weistaar. U bent dan op de Griftdijk.  Na ongeveer 800 meter 
slaat u linksaf de Rottegatsteeg in. Even verderop ziet u de Weistaar rechts liggen.

We gaan in de middag boerengolf spelen.
Dat doen we overdekt in de stal met verschillende boerenhindernissen. Deze hindernissen kunnen 
wat lastig zijn voor rollators en rolstoelen, maar met een kleine omweg bereikt u uw doel. Ook zijn er 
nog een paar koeien achtergebleven in de stal, maar die zijn zeer mak. Er is er een zo mak dat je op 
zijn rug mag zitten.

De Weistaar heeft ook een Boter- en Kaas Museum.
Al wandelend door het museum zult u vele indrukken opdoen van vroeger. Het museum geeft een 
beeld van het maken van kaas en boter. Verder vindt u er boerderijgevels, een dorpsplein en straatjes 
met authentieke winkeltjes, aangekleed met levensechte poppen in klederdracht. Naast het 
bezichtigen van ons Kaas- en Botermuseum is er een mogelijkheid om in het museum een 
spreekwoorden en gezegdes spel te spelen. In het museum staan oud-Hollandse spreekwoorden en 
gezegdes uitgebeeld door middel van de poppen. U kunt met gebruik van een formulier, wat bij de 
receptie kan worden afgehaald, dit spel spelen en het uiteindelijke spreekwoord achterhalen. In onze 
oude kaasmakerij vindt u alle attributen voor het maken van kaas. Er wordt bij ons geen kaas meer 
gemaakt. Wel verkopen wij echte boerenkaas in verschillende soorten en smaken in onze Landwinkel. 
Deze kazen worden op een andere boerderij gemaakt. 

DE WEISTAAR

Meld je hier aan

https://9292.nl/
https://p.easydus.com/project/4274b011-cc58-4a0c-8769-2a7926995344/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

