
 

 

 

 

 

 

Dagelijks geluk in het dal van Breda 

 

De herbouw van de Vlaamse Schuur vordert gestaag. 

Op 1 november 2021 gaan we open en zijn er 10 mensen met een (ernstige) verstandelijke 

beperking aan het werk. Met onze sociale onderneming ‘Dagverrijking op Nuwenhuys’ 

zorgen we voor Dagelijks Geluk in het Dal van Breda. 

 

Bent u bekend met de doelstelling van Landgoed Nuwenhuys: het bevorderen van de 

interactie tussen mensen met en zonder beperking?. 

o Ja 

o Nee 

U loopt nu langs de in herbouw zijnde Vlaamse Schuur. Vanaf 1 november 2021 is hier ook 

een landwinkel waar producten van eigen makelij verkocht worden. Zou u een bezoek 

brengen aan de landwinkel? 

o Ja 

o Nee 

Wat is daarvoor uw motivatie? 

o Gerichte aankoop 

o Nieuwsgierigheid 

o Ontmoeting met mensen met een beperking en gezelligheid 

o Alle bovenstaande motivaties 

 

Stel u koopt iets, is dat: 

o Voor eigen gebruik 

o Om cadeau te geven 

o Beide 

De producten die te koop zijn in de landwinkel worden gemaakt door onze medewerkers 

met een beperking en hun begeleiders. De ingrediënten komen zoveel mogelijk van eigen 

land. Welk van onderstaande producten zou u kopen in de landwinkel? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

 

o Brood (divers) uit eigen bakoven o Brood abonnement (vaste afname 

op vaste tijd: nader te bepalen) 

o Taart o Koekjes 

o Jam o Soep (bevroren) 

o Soep (in potten) o Perensap 

o Appelsap o Chutney 



  

o Zuurkool o Honing 

o Verse eieren o Gefermenteerde frisdranken 

o Verse groenten uit de Moestuyn o Vers fruit uit de Moestuyn 

o Appels en peren uit de boomgaard o Zaden voor bloemenweide 

o Bloemen uit de Pluktuyn o Handcrème 

o Kaarsen o Cadeaubon food 

o Cadeau-non food o  

 

 

De openingstijden van de winkel zijn maandag-vrijdag 10.30 tot 15.30 en 1 keer per maand 

op zaterdag. Hoe vaak verwacht u de winkel te bezoeken? 

o Dagelijks 

o Een keer per week 

o Paar keer per week 

o Alleen in het weekend 

o Maandelijks 

o Sporadisch 

Verwacht u terwijl u de winkel bezoekt, ook nog een kleine versnapering te kunnen 

nuttigen? 

o Ja 

o Nee 

Stel dat we iets speciaals voor u maken, wat zou dat dan zijn? 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn voor u redenen om regelmatig landgoed Nuwenhuys te bezoeken? 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor uw medewerking aan de realisatie van de Landwinkel op landgoed 

Nuwenhuys. U kunt de ingevulde enquête in de brievenbus stoppen (Reeptiend 50, Breda) of 

scannen en mailen naar info@nuwenhuys.nl 


