
Zorgboerderij Pieterburen ligt in Broek, een ge-

hucht vlakbij de Waddenzee. Broek bevindt zich op

enkele kilometers van Pieterburen en Eenrum (aan

de Oost Marne fietsroute). 

Op Zorgboerderij Pieterburen produceren zo’n 70

witte en Nubische geiten melk voor de ambachte-

lijke kaasmakerij. Boerin Annick Braspenning

maakt daarvan samen met vrijwilligers en cliënten

van de zorgboerderij diverse soorten geitenkaas.

De kazen zijn te koop in de Waddengoud boerde-

rijwinkel, waarin ook veel andere lokale streekpro-

ducten en lekkernijen te vinden zijn. 

Naast geiten zijn er op de boerderij Groninger

blaarkopkoeien, Alpaca’s, kippen, konijnen en

Bentheimer varkens. Ook verbouwen Annick en

haar mensen op biologische wijze (veevoeder)ge-

wassen en fruitbomen.

Kinderen zullen zich uitstekend vermaken met de

beesten op de boerderij. Daarnaast zijn er speel-

toestellen, een zandbak en een trampoline en bij

mooi weer een springkussen. Voor volwassenen is

een rondleiding op de boerderij en in de kaasma-

kerij natuurlijk ook een bijzondere gebeurtenis.

Zorgboerderij
P I E T E R B U R E N

Waddengoud Arrangement

Het Waddengebied is méér dan Pieterburen

met de zeehondencrèche. Het prachtige gebied

leent zich voor allerlei sociale en culturele activi-

teiten. Zorgboerderij Pieterburen biedt daarom

Waddengoud Arrangementen aan. Zo kunt u

een bezoek aan de boerderij combineren met

kaarsen maken in de Kaarsenmakerij Wilhelmus

of pannenkoeken eten in Sara’s Pannenkoek-

huis (beide in Eenrum). U kunt verschillende

combinaties kiezen.



Zorgboerderij Pieterburen

Op Zorgboerderij Pieterburen krijgt u een rond-

leiding langs de beesten en de kaasmakerij en

de Waddengoud winkel. De kaas kunt u natuur-

lijk proeven! U bent gehele week welkom.

Kaarsenmakerij Wilhelmus

Kaasmakerij Wilhelmus is gevestigd in de

oude houtzagerij. Onder deskundige begelei-

ding leert u in de sfeervolle werkplaats zelf

kaarsen dompelen. Dit duurt ongeveer een

uur. In de winkel zijn kaarsen, kandelaars en

andere artikelen te koop.

Sara’s Pannenkoekhuis

Bij Sara kunt u in een prachtig oud pand

(anno 1830) in de haven van Eenrum heerlijk

pannenkoeken eten. Absolute aanrader: een

pannenkoek met geitenkaas!

Arrangement Duur Prijs

2 uur € 5 p.p.

+ Halve dag € 10 p.p.

+ Halve dag € 10 p.p.

+ + 
Het ultieme dagje Waddenbeleving! Dag € 15 p.p.

Arrangementen zijn te boeken van dinsdag t/m

zondag. Reserveren voor een Waddengoud Arran-

gement (maximaal dertig personen) is noodzakelijk. 

Zorgboerderij Pieterburen

Broeksterweg 24, 9968 TJ Broek

(Pieterburen, gemeente de Marne)

Tel. 06 83442091 www.zorgboerderijpieterburen.nl
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