
gratis
meenemen!

2e jaargang nummer 1 - Voorjaarseditie - 2016

editie Noord-Brabant - Limburg

door de Provincie
Bourgondische Wandeling



Televisieweg 2, 1322 AC Almere
Telefoon: 036 - 53 82 160

info@ardsmedia.nl

     volg ons nu ook op facebook             

www.bourgondischewandeling.nl

De Bourgondische Wandeling kunt u onder meer 
(gratis) verkrijgen bij het Toeristisch Informatie 

Punt (TIP). De exemplaren liggen uiteraard ook bij 
de deelnemende adverteerders.

Uitgever ARDS Media
Directeur  Jan Cor Rijnvis
Accountmanagers Marion Foekens
 Jos Rosier
 Ad Turkenburg
Redactie  Jasper Meinema
Foto’s  Shutterstock
Vormgeving OptimaalDesign.nl

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. ARDS Media is niet verantwoordelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan 
door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen op geen enkele 
manier rechten worden ontleend of aanspraken worden 
gemaakt.

Colofon

Fo
to

: S
ti

ch
ti

ng
 A

ch
te

rh
oe

k 
To

er
is

m
e

De dagen worden langer, het zonlicht wordt sterker, de 
temperatuur stijgt. Planten en gewassen beginnen te 
groeien, dieren komen uit hun schuilplaatsen en begin-
nen met nestelen. 

Lente! 
Deuren wagenwijd open en naar buiten, de wijde we-
reld in. We geven ons weer massaal over aan magnifie-
ke kleuren, zachte zoete geuren, vrolijke vogelgeluiden 
en frisse lentegerechten.
In deze editie van Noord-Brabant en Limburg wordt 
de lente in al haar heerlijkheid gevierd en bejubeld. 
En hoe! Imposante kastelen, weidse landgoederen, 
pluktuinen, nationale parken… u kunt er ruimschoots 
wandelen en fietsen. 
We hebben het in dit nummer over wijn, chocolade, 
kersen, aardbeien, ijs. Loopt het water u ook al in de 
mond? 

Misschien heeft u plannen voor een (mid)weekje of 
(lang) weekend weg? Misschien bent u op zoek naar die 
ene stad of plaats die u op al uw tripjes nog niet met 
een bezoekje hebt vereerd? We maken het wat mak-
kelijker voor u door er vier uit te lichten: Heeze-Leende, 
Oirschot, Etten-Leur en Halderberge. Met alles wat er 
daar te zien en te doen valt, ook in de omgeving, bent u 
ongetwijfeld wel even zoet.

Honger naar meer leuke, spannende en bijzondere 
adresjes die zich wellicht (nog) niet in ons magazine 
hebben gepresenteerd? Op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/BourgondischeWandeling ver-
rassen we u regelmatig met nieuwe ‘tips for trips’. Het 
Liken en/of Delen van onze pagina stellen wij vanzelf-
sprekend zeer op prijs.

Namens de redactie: Pluk De Dag, Pluk De Lente!

In dit nummer onder andere:
-  Schijnwerpers op Etten-Leur & 
 Halderberge
-  Prachtige kastelen en landgoederen
-  Liefde voor Limburg
-  Heeze-Leende: goed wonen, 
 werken en recreëren

0475-452843  -  www.kasteel-baexem.nl

Kasteel Baexem, eigenzinnig verscholen in het hart van Limburg

• terras, lunch en diner, open tuin, B&B
• alle dagen open

• mooie start voor wandelingen en fietstochten 
door bossen, langs beken en rivieren



In lunchroom ‘n Tikkie Anders ‘proeft’ u het andere 
verhaal. Er werken mensen met een verstandelijke 
beperking. Ze leren er veel, hebben een zinvolle 

dagbesteding en staan (beschermd) midden in de 
‘gewone’ wereld.

U wordt er bijzonder HARTelijk ontvangen in een 
gezellige en gemoedelijke sfeer. En onze 

kwaliteitsproducten voor een schappelijke prijs 
zullen u zeker opperbest smaken: koffie, thee en 

andere dranken, huisgemaakte appeltaart, broodjes, 
soep en salades, high teas en high wines.

Verder verzorgen we lunches en catering voor 
bedrijven, alsook borrelhapjes voor feestjes.

Laat u bijzonder HARTelijk ontvangen bij
 

 Lunchroom ‘n Tikkie Anders 
Nieuwe Es 71, 4254 AW Sleeuwijk 

0183 - 30 48 35,  www.ntikkieanders.nl

Heeze-Leende:
goed wonen, werken en recreëren
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De gemeente Heeze-Leende ligt op ongeveer 10 kilometer ten 
zuidoosten van Eindhoven. Zowel over de weg als over de rail 
heeft Heeze-Leende prima verbindingen. Ten noorden ervan 
loopt de autosnelweg A 67 (Eindhoven-Venlo), terwijl westelijk 
van Heeze-Leende de A2 de snelweg vormt voor het verkeer 
tussen Amsterdam en Maastricht. In zuid-noordelijke richting 
wordt Heeze doorkliefd door de spoorlijn Maastricht-Amster-
dam. Vanaf het N.S.-station vertrekken regelmatig stoptreinen 
in de richtingen Geldrop-Eindhoven en Maarheeze-Weert.
Heeze-Leende bestaat uit de kernen Heeze, Leende en Sterk-
sel. Elke kern heeft een eigen typerende slogan, Heeze heet 
‘De Parel van Brabant’, Leende ‘De Sgonste Plats’ en Sterksel 
wordt ook wel omschreven als ‘De Heerlijkheid’. De gemeente 
maakt op velen een prettige indruk door het dorpse karakter. 

Heeze-Leende is een echte woon- en recreatiegemeente. Min 
of meer gesitueerd op de grens van het Kempen- en Peelland is 
de gemeente een ideaal oord voor een rustige vakantie in een 
natuurlijke omgeving. Een zeer groot gedeelte van de totale 
oppervlakte van Heeze-Leende wordt bestreken door prachtige 
natuurgebieden. Zeer vermeldenswaard zijn met name de 
Strabrechtse Heide, een uniek heide- en vennengebied met zeld-
zame flora en fauna; de Groote Heide, een heidegebied met o.a. 
naaldbossen aan de westzijde van Heeze; de Kasteelbossen, loof- 
en naaldbossen rond het kasteel van Heeze en het Leenderbos, 
loof- en naaldbossen tussen Leende en Valkenswaard.

Voor fietsers bestaan er fietskaarten van prachtige fietstochten. 
Deze fietsroutes zijn terug te vinden in de fietsroutenetwerken 
van de Kempen en de Peel. Voor wandelaars zijn er diverse routes 
uitgezet door bos en hei en langs de mooiste plekjes van het dorp 
Leende. 
De gemeente Heeze-Leende kent een goed gesorteerd winkelbe-
stand. Ook op culinair gebied staat Heeze-Leende zijn mannetje. 
In de kom van de dorpskernen liggen namelijk diverse (gerenom-

meerde) eetgelegenheden. Iedere donderdagmorgen wordt 
op het plein voor het gemeentehuis in Heeze een kleine, maar 
gezellige weekmarkt gehouden.
Meer (toeristische) informatie over de gemeente treft u aan op 
www.vvvdegrooteheide.nl, www.recreatiefheezeleende.nl en 
www.heeze-leende.nl. 

Ontspannen genieten in Slaperij Vossenhoef

Tussen bos en Strabrechtse Heide
Ideaal voor culinaire wandelingen
Overnachten in alle rust
Eigen terras

Slaperij Vossenhoef
Britta Koopen
Slaperig Vossenhoef
Burgemeester Serrarisstraat 1
5591EE Heeze
www.slaperijvossenhoef.nl

Voor ons magazine de Bourgondische Wandeling 
(gedrukte versie en website) zijn wij regelmatig op zoek 
naar mooi, sfeervol fotomateriaal. Landschap/natuur, 
kunst en cultuur, eten en drinken, een terras, streekpro-
duct, kamperen…
Heeft u zelf dergelijk fotomateriaal (geschoten in Ne-
derland) en ziet u dat graag terug in onze publicaties? 
Stuurt u dan een mail naar info@ardsmedia.nl
De mooiste inzending plaatsen wij in een van de 
volgende gedrukte edities én wordt beloond met een 
VVV-bon ter waarde van € 25,-!

Namens de redactie hartelijk dank. 

Geachte lezer(es),



Kasteel Heeze, een indrukwekkende, historische locatie, is 
een van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. 
Het landgoed is sinds de middeleeuwen het middelpunt van 
de Heerlijkheid Heeze-Leende en Zesgehuchten. Het Kasteel 
is een van de laatste bewoonde kastelen in Nederland en 
de veelal 18de eeuwse inrichting van het Kasteel is door de 
eeuwen heen intact gebleven.

Rondleidingen

Een rondleiding door Kasteel Heeze neemt u mee langs de 
belangrijkste bezienswaardigheden, waaronder de prachtige 
wandtapijten en het unieke Romeinse bad, het oudste bad 
van Nederland! Van mei tot en met september worden er op 
woensdagen en zondagen reguliere rondleidingen verzorgd. 
Andere dagen op afspraak.

Huwelijksvoltrekkingen, feesten en zakelijke 
bijeenkomsten

U kunt uw huwelijk laten sluiten in het Kasteel, de 
Koetshuizen of buiten op het tweede binnenplein. Tevens is 
het mogelijk om Slot Eymerick, de Koetshuizen en het 
tweede binnenplein exclusief te huren. De locatie is het 
perfecte decor voor bruiloften, partijen en zakelijke bijeen-
komsten.

www.kasteelheeze.nl
Kapelstraat 25
5591 HC HEEZE
040-2264435
info@kasteelheeze.nl

Camping De Kluis
Heeze N.Brabant

Info@camping-de-kluis.nl

06 219 120 31 of 040 226 4900



Het Kempenmuseum is de trekpleister van Eersel en 
omgeving. Het museum is gevestigd in een prachtige 
langgevelboerderij die zo kenmerkend is voor de 
omgeving. Ontdek het leven van de Kempische mens 
meer dan een eeuw geleden. Op interactieve wijze 
kunt u het museum beleven, waarbij de schilderijen 
tot leven komen…

Breng een bezoek en geniet van de prachtige tuin met 
vergeten groenten en fruitbomen. Zowel het museum 
als de tuin zijn prima toegankelijk voor minder validen.

Aankomende tentoonstellingen:

Tot en met  20 september:  
• Speren en Pijlen, Spoken en Bijlen
Vanaf 27 september:    
• Gindra, Tussen Droom en Daad

Plus: een uitgebreid aanbod van 
bus- en wandelarrangementen, 
bijzondere evenementen en in de 
herfstvakantie, speciaal voor kinderen, Camera 
Obscu Rara? Niet voor niets is ons museum in 2014 
door de ANWB-leden verkozen tot Leukste Uitje Van 
Noord-Brabant!

Ontdek, beleef en laat u verrassen!

Kempenmuseum De Acht Zaligheden

Kapelweg 2, 5521 JJ Eersel. Tel. 0497 - 51 56 49.
www.achtzaligheden.nl 9

Al sinds 1946 zwaait de familie Mikkers de scepter over De Laarhoeve. 
In al die jaren is het uitgegroeid tot een zeer gevarieerd en professioneel geleid bedrijf.

Een gerenommeerd adres voor asperges; al twee keer werden de asperges verkozen tot de lekkerste van Brabant!
Maar ook de vleeswinkel mag zich verheugen in een groeiend aantal klanten, klanten die kiezen voor vlees van 

topkwaliteit. En wilt u er eens even helemaal tussenuit en vindt u een hotel te onpersoonlijk? De Laarhoeve biedt u 
verschillende bed & breakfast mogelijkheden. Heerlijk genieten en tot rust komen in een landelijke omgeving, op een 

steenworp afstand van Eindhoven.

De Laarhoeve dus.
   

Laarstraat 63, 5582 HL Waalre, Telefoon 040 - 22 12 480 of 06 - 15 10 58 78, www.laarhoeve.nl 

Aspergewinkel • Vleeswinkel • Bed & Breakfast



De buitenlucht lonkt en verleidt. Het bos, de heide, het park, 
de waterkant, allemaal plekken waar het in de lente goed toe-
ven is. En waarom de lunch of het diner thuis gebruiken, aan 
de overbekende eettafel of in de tuin waar we al zo vaak zijn? 
Het populaire picknicken - al bekend in de 17e eeuw in 
Frankrijk - is een geweldig alternatief. 

Hup, alles in de auto of op de fiets… klapstoeltjes, klaptafel, kleed 
of laken en vanzelfsprekend een goed gevulde picknickmand. 
Lekkere broodjes, verse koffie of thee, een wijntje of een flesje 
water, het feestmaal kan beginnen. Vergeet u niet een mooie, 
romantische plek uit te zoeken waar u uren kunt mijmeren, dag-
dromen en van uw meegebrachte etenswaren kunt genieten.

En wilt u het zichzelf makkelijk maken en een verrassend lek-
kere picknickmand scoren, dan is Pink Lemon in Den Bosch een 
topadres.

We wensen u veel smaakplezier in de buitenlucht!

www.pinklemon.nl 

Voorjaar? Picknicken!CARTOONS

SCH
ILDERIJEN

www.tonsmitshuis.nl
040 2 11 47 86

geopend op woensdag
van 11.00 - 17.00 uur

of op andere dagen
na een telefonische afspraak

museumwoning
exposities
workshops

advBB_20160212_01_TSH.indd   1 12-02-16   11:08

De Wijnhoeve. . .

het  goede leren proeven
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Heeze ligt te midden van prachtige natuurgebieden die reiken 
tot aan de Belgische grens. Er kan eindeloos gewandeld en ge-
fietst worden. Ook voor skaters, mountainbikers en ruiters zijn 
er mooie routes. Verscholen achter de dorpsstraat ligt Kasteel 
Heeze met zijn bossen en landerijen. Het kasteel van Heeze 
dateert uit de 17 e eeuw, en ook de bijgebouwen hebben een 
rijke geschiedenis.

In de oude kasteelboerderij zijn de boer en boerin een slijterij 
begonnen. Het vee maakte plaats voor wijn en bier, en natuurlijk 
een neutje. Geen verassende keuze want in de parel van Brabant 
is bourgondisch genieten een vaste waarde. 

Tegenwoordig is ‘De Wijnhoeve’ een moderne wijnkoperij- drank-
speciaalzaak. Als je binnenloopt heb je het gevoel alsof je op va-
kantie bent. Een snoepwinkel voor volwassenen waar je urenlang 
kunt rondstruinen en niet uitgekeken raakt. 

Bij binnenkomst loop je de wereld van de speciaalbieren in. Zo’n 
250 verschillende bieren uit onder andere België en Nederland. De 
grote brouwerijen zijn vertegenwoordigd, maar nog leuker vinden 
we het om de mout van de hop te onderscheiden bij de kleine 
brouwerijtjes. Loop je door dan kom je één van de lopende trends 
tegen; Gin, samen met een kast vol tonic.
 
Dan begin je aan een wijn avontuur waar geen einde aan lijkt te 
komen. Meer dan 300 wijnen uit oude wereld en nieuwe wereld, 
wachten met smacht om geproefd te worden. Ben je door de 
wijnlanden heen gelopen, kom je in de wondere wereld van de 
whisky. Hier staan veel  whisky’s zich onderscheiden van de rest. 
Heel leuk om te ontdekken.

Daarbij voorzien we je natuurlijk graag van advies. Loop eens 
binnen. Onze openingstijden; maandag 13-18 u, di t/m vrij 10-18 u 
en zaterdag 10-17 u. Kapelstraat 29 Heeze.
 



Camping Heuvelland-Oaze
BOERgondisch genieten

Givelderweg 4 
6276 PB Heijenrath
www.heuvelland-oaze.nlLaat uw gevoel spreken en bezoek ons: Heide 8, 5441 PR Oeffelt. 

Telefoon 06 – 148 90 485. Website: www.guesthousedeheide.nl

Guesthouse de Heide
Luxe met het juiste gevoel
Guesthouse de Heide bevindt zich in een prachtige woonboerderij uit 

1805, gelegen op 14.000 meter grond. De luxe met het juiste gevoel 

vindt u terug in onze verrassende wellness suites, voorzien van onder 

andere privé sauna en privé buitenjacuzzi. U kunt hier helemaal tot uzelf komen. 

Bent u iets avontuurlijker aangelegd, dan zijn de safarilodges in onze prachtige tuin echt iets 

voor u. Ook groepen zijn van harte welkom voor een familiebijeenkomst of zakelijke vergadering. 

Maximaal 21 personen kunnen bij ons overnachten.

L u n c h c a f é ,  a t e l i e r  e n  c a d e a u w i n k e l

Bij XIEje werken bizondere mensen samen om het u, 
als gast, naar de zin te maken.

Wij bieden een kleine, lekkere kaart in ons lunchcafé
Wij bieden kunst te koop aan, gemaakt in ons eigen atelier
Wij bieden originele cadeautjes aan in onze winkel

Dus kom gerust eens langs!

Reserveren kan via email: xiejelunchcafe@dichterbij.nl 
of telefonisch T. 0485 - 541838

Je vindt ons op facebook: www.facebook.com/xiejegennep

XIEj Zandstraat 8  6591DC Gennep  |  www/xiejegennep.nl

‘t Boerenwinkeltje ligt aan de rand van
het mooie Brabantse dorpje Wanroij.
Verkoopt biologische streekproducten
o.a. diverse smaken heerlijke boerenkaas.



Landgoed de Barendonk ligt ten zuiden van Nijmegen 
in een landschappelijk bijzonder gebied, het Land van 
Cuijk. Er zijn verrassende overnachtingsmogelijkhe-
den met veel sfeer en comfort, bv in een van onze 7 
Trekkershutten of in het Paardement , met of zonder 
ontbijt! Ook zijn er grotere vakantiewoningen beschik-
baar van 6 tot 34 personen. Ons Natuurkampeerterrein 
is de ideale  stek voor uw kampeervakantie met eigen 
tent of caravan. 

Wij verwelkomen u graag!

Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen

Landgoed de Barendonk      
“Beleef  het groene, gastvrije,  Brabantse landleven”

Millseweg 13, 5437 NB  Beers  
receptie@barendonk.nl  •  www.barendonk.nl

Tel: (0485) 31643614

U vertrekt vanaf Landgoed de Barendonk, een 50 hectare groot 
landgoed dat bestaat uit wei- en bouwlanden die ten dienste 
staan voor het melkveebedrijf Barendonk Holsteins. Het huis 
wordt al genoemd in de 15e eeuw, om precies te zijn 1484. Het is 
op een terp gebouwd in verband met de Beerse Overlaat. Het hui-
dige voorname voorhuis dateert uit het begin van de 18e eeuw. 
Dit is ontstaan nadat Franse soldaten het in 1794 geplunderd 
hebben. In het jaar 1842 is het landgoed gekocht door Adrianus 
Thijssen, een voorouder van de huidige eigenaar. Hij kocht het als 
geldbelegging voor ongeveer 21.000 gulden. Eerst is het steeds 
verpacht geweest, later, vanaf 1946 werd het door de eigenaar 
zelf geëxploiteerd als fruitbedrijf met appels en peren. In de 70er 
jaren is de overstap gemaakt naar melkvee, omdat het fruit te 
weinig opbracht. Nu wordt het melkveefokbedrijf gecombineerd 
met een recreatiebedrijf in en om de historische gebouwen

1. U loopt voor het Grote Huis door en gaat over de gracht  rechts 
af, dit pad komt uit in het bos.
2. Het pad helemaal uit lopen, op de kruising links af tot u bij een 
slagboom komt.  U bevindt zich op grondgebied van Landgoed de 
Ossenbroek, wat van oudsher een vrij wildrijk jachtgebied is. Ter 
wille van de jacht is de begroeiing van de bossen aangepast. Het 

oorspronkelijke type broekbos (els, hazelaar) werd vol geplant 
met fijnspar, die in dit moerasbiotoop niet thuis hoort. Zo is een 
biotoop geschapen die erg geschikt is voor fazanten en ree-wild.
3. U komt bij een witte boerderij/jachthuis met binnenplaats en 
duiventil van het Landgoed Ossenbroek. Dit huis stamt uit 1795 
en wordt bewoond door de Fam. F. van Hovell- tot Westerflier.
4. Voorbij Huize Ossenbroek gaat u links af de asfalt weg op 
(KIJK GOED UIT WANT HIER RIJDEN AUTO’S).
5. U komt bij een kleine kapel die aan de rechterkant van de weg 
ligt. Deze kapel is gebouwd door het Brabants Studentengilde;  zij 
waren tijdens de 2e wereldoorlog  ondergedoken op Landgoed 
de Hiersenhof. Uit dankbaarheid voor de goede afloop hebben zij 
de kapel na de oorlog gesticht.  De Hiersenhof wordt bewoond 
door Fam. Cas de Quay, een zoon van wijlen minister president 
Jan de Quay.
6. Bij Giepkesstraat links af, uit lopen tot Millseweg.
7. Bij Millseweg   linksaf het fietspad vervolgen tot de ophaalbrug 
en u bent weer terug op de plaats van bestemming.

Wandelroute
De Barendonkroute (4 km)
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Anna Reintjes B & B Tesoro Eten & Drinken

Na een dagje Doetinchem, of tussendoor, wilt u de innerlijke mens natuurlijk graag verzorgen. 
Een prima gelegenheid daartoe is Tesoro eten en drinken. Tesoro is eveneens een initiatief van 
Elver. Deze lunchroom kenmerkt zich door zijn Italiaanse sfeer, die terugkomt in de gerech-
ten, maar ook in de sfeer en aankleding. Overheerlijke Italiaanse hapjes, broodjes en drankjes 
worden met liefde aan u geserveerd.  Tesoro bevindt zich in cultuurcluster ‘t Brewinc en is 
daardoor een ideaal uitgangspunt voor een dagje Doetinchem.

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 10.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur
zondag en maandag: gesloten

Wanneer u het oosten des lands met een bezoekje 
vereert, mag u Doetinchem niet laten liggen. Een 
bijzonder verblijf is dan de Anna Reintjes B&B. 
De schitterende boerderij staat middenin 
Doetinchem en heeft 4 slaapplaatsen, waarvan 
twee in de oorspronkelijke bedsteetjes. Heeft u 
ooit wel eens een nacht doorgebracht in een 
bedstee? Dan wordt het hoog tijd. 
Vanuit Doetinchem kunt u vervolgens de nodige 
bezienswaardigheden van de Achterhoek 
bezoeken.  

17

 
Wat uw verblijf nog specialer maakt is dat 
de verzorging die u krijgt, afkomstig is van 
cliënten en begeleiders van Elver. 
De achterzijde van de hoeve wordt gebruikt 
als uitvalsbasis voor wijkgericht werken.
Deze organisatie geeft mensen met een 
verstandelijke beperking de ruimte om hun 
eigen plek te vinden in de maatschappij.

Holterweg 138, 7003 DR Doetinchem
Tel: 0314 344760
Mail: annareintjesbenb@elver.nl
www.annareintjesbenb.nl

IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem
Tel: 0314 364865 
Mail: tesoro@elver.nl
www.tesoroetenendrinken.nl

voorheen Fatima Schreuder Groep
16
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Benodigdheden 

4 malse biefstukjes 
500 gr. geschilde asperges in stukken van 5 cm 
2 eetlepels witte wijn 
100 ml. tomaten coulis 
100 gr. oesterzwammen 
1 lenteui in ringen 
olie om in te bakken 
zout en peper 
Voor de tomaten coulis 
500 gr. tomaten in stukjes
100 ml. witte wijn 
200 ml. groentebouillon 
(eventueel van asperges) 

Bereidingswijze

Kook voor de tomaten coulis de tomaten 15 minuten in 
de wijn en de bouillon. Maak de tomatenprut fijn met 
de staafmixer. Zeef de coulis en breng deze op smaak 
met zout en peper. Bestrooi de biefstukjes met zout en 
peper en bak ze in een beetje olie tot de gewenste gaar-
heid. Bak ook de asperges in 3 minuten in een beetje 
olie lichtbruin. Bak de paddestoelen even aan. Leg in 
het midden van de 4 borden de asperges, daarop de 
biefstukjes en leg door op de oesterzwammen. Schenk er 
de coulis omheen en garneer met de lenteui.

Dit recept wordt u aangeboden door Boerderij de 
Laarhoeve in Waalre, aspergekwekers sinds 1993; de 
asperges van de Laarhoeve werden reeds twee maal 
verkozen tot de lekkerste van Brabant!

www.laarhoeve.nl

Biefstukje met asperges en oesterzwam
Recept:



www.peerketrap.nl - info@peerketrap.nl

Lente explosie in Noord-Limburg

Voor het ultieme lentegevoel ga je natuurlijk de natuur in. En 
met mooie natuur, waaronder 2 nationale parken, is Noord-
Limburg goed bedeeld! In Nationaal Park de Maasduinen en 
Nationaal Park de Groote Peel komt de natuur nu weer tot 
leven. De vogels fluiten hun lied en de bomen en struiken 
worden weer fris groen. Geniet dus van dit mooie seizoen en 
trek er op uit! 

Actief genieten
Per fiets of te voet is de natuur in Noord-Limburg het beste te 
ervaren. Via het knooppuntensysteem maakt u een route die 
helemaal past bij wat u belangrijk vindt. De routes voeren door 
en langs de nationale parken, maar ook langs andere natuurge-
bieden die het ontdekken waard zijn zoals Landgoed Geijsteren. 
Denk ook aan mooie kastelen, oude molens, lieflijke kapellen 
en interessante musea die langs deze routes te zien zijn. Op de 
website www.liefdevoorlimburg.nl stelt u uw eigen route samen 
of u kiest een van de 250 themaroutes, waaronder kinderroutes 

en aspergeroutes, die u gratis kunt printen. 
Of u download natuurlijk de app. 

Proeven van streekproducten
Lekker genieten is iets wat de Limburgers goed onder de knie 
hebben. Daarom hebben ze ook zoveel streekproducten die u móet 
proeven. Natuurlijk asperges (vanaf begin april volop te krijgen!) 
maar ook vlaai, bier en blauwe bessen. Proeven doet u natuurlijk bij 
de restaurants die u tegenkomt als u een van de themaroutes fietst 
of wandelt zoals de Blauwe bessenroute, de Aspergeroute of de 
Staakbonenroute, allen te vinden op www.liefdevoorlimburg.nl. Of 
u stopt bij een van de vele verkoopppunten aan huis . 

Op vakantie in eigen land! 
Mensen die Noord-Limburg echt uitgebreid willen verkennen 
maken er natuurlijk een complete vakantie van met alles erop en 
eraan. Er zijn honderden overnachtingsmogelijkheden, van boeren-
camping tot luxe wellnesshotel. 

Voor een uitgebreid overzicht van de leukste adresjes in Noord-Limburg én gratis routes gaat u naar www.liefdevoorlimburg.nl
U kunt ook de Liefde voor Limburg-app gratis downloaden, deze app begeleidt u over de mooiste routes en toont u de bezienswaardigheden en horeca onderweg. 

Een gezellig Bourgondisch dinercafé/restaurant in 
Waspik, voor al uw feesten, partijen, recepties en diners. 

Met een kaart die voornamelijk is gericht op de 
klassieke Franse keuken, met veel seizoensgerechten.

Knus, sfeervol en smakelijk!

Dinercafé Den Hoeck vindt u aan ’t Vaartje 2, 
5161 NB Waspik. Telefoon 0416-311 311. 

E-mailadres info@den-hoeck.nl

Dinercafé Den Hoeck
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Brabantse gezelligheid: 
Minicamping de Schijvenaer!
Natuur, rust, vrijheid, de echte Brabantse gezellig-
heid in een groene omgeving… komt u het bij ons 
meemaken?

Echt kamperen bij de boer, dat is hier nog moge-
lijk. De familie Veeke maakt het u graag naar de 
zin!

Schijfsebaan 6a, 4722 SG Schijf, 06 - 1595 1581, 
www.deschijvenaer.nl

Camping Vrachelen
Op een steenworp afstand van Oosterhout… 
totale rust in een landelijke omgeving.
Het hele jaar door kunt u aankloppen bij de familie 
Pheninckx. En kunt u zich tevens tegoed doen aan 
eerlijke, overheerlijke streekproducten, zoals groente 
en fruit.
Ons adres: 
Vrachelsestraat 48 
4911 BJ Den Hout 
Telefoon 0162-430 680 
of 06-506 24 308
www.pheninckx.nl

Op onze uitgebreide kaart hebben wij verse fruitsapjes, salades, soepjes, 
belegde broodjes en High Teas staan. Een rijke keuze uit heerlijke zoete 
en hartige lekkernijen. En dat alles in een frivool interieur – met als hoofd-
kleuren roze en limoen – zodat je al snel in een blije, relaxte 
stemming komt. En wie wil dat nu niet?

In de zomer kun je terecht op ons terras. Of probeer eens de picknick… 
zo kun je ook van ons lekkers genieten op de plek van jouw keuze.
Pink Lemon kun je vinden in de Minderbroederstraat 28, 
5211 EL Den Bosch. Ons telefoonnummer is 073 – 614 47 24 
en onze website vind je op www.pinklemon.nl 

Pink Lemon, 
de gezelligste lunchroom 
van Den Bosch!
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In de landelijke omgeving tussen Horn en Thorn vindt 
u Landgoed Nederhoven. Het Huis, in Beegden ‘het 
Kasteeltje’ genoemd, is in 1614 als jachthuis gebouwd op 
oudere fundamenten. In de verbouwde paardenstallen, 
het Koetshuis, kunnen ± 8 personen logeren. 

Met mooi weer wordt het ontbijt geserveerd op het terrasje 
op het zuiden, aan de gracht, in de schaduw van 200 jaar 
oude eiken. Op Landgoed Nederhoven staan kleinschalig-
heid en persoonlijke aandacht voor gasten hoog in het 
vaandel.

Bij de gracht en de Sleybeek, die door het landgoed loopt, 
wonen eenden en soms flitst er een ijsvogeltje voorbij. In het 
bosje woont een buizerd, de groene en kleine bonte specht 
en veel vogels nestelen in de tuin bij het Huis, die een paar 
jaar geleden is gerenoveerd.  De  perenboom van respecta-
bele leeftijd draagt nog steeds “naamloze” stoofpeertjes. 
Een es en een ginkgo torenen boven het huis uit!

Groen, groener, groenst: Landgoed Nederhoven

Het landgoed van 9 ha is opengesteld voor wandelaars en 
fietsers. In de omgeving van het landgoed zijn diverse mo-
gelijkheden voor sportieve activiteiten, maar ook voor rust, 
in de nabijheid van de Maasplassen, bossen en hei. Plaatsen 
als Roermond, Maastricht, Thorn en Stevensweert zijn zeker 
een bezoekje waard.

Ontdek de natuurlijke rust 
op Landgoed Nederhoven!

Nieuwstraat 65
6099 AA Beegden
0475- 573 164
www.landgoednederhoven.nl 



“Rust, ruimte en gemak, 

huur een bungalow bij Tabak”

Wij bevinden ons op bungalowpark Wico,
grenzend aan de Staatsbossen en zo’n 2,5 
km. buiten Schoonoord, met al zijn winkels en 
voorzieningen.

Basic?
Nou dat valt wel mee, bijna alles zit erin!!
Rust, ruime kavels, goed onderhouden bunga-
lows en een prachtig bos om in te wandelen. Nu 
ook enkele bungalows met omheinde tuin, zodat 
uw honden ook vakantie kunnen vieren.
De meeste bungalows (4-6-8 pers.) zijn geschikt 
voor huisdieren, MAAR enkele bungalows zijn 
ROOK- en HUISDIERVRIJ ! Centraal gelegen 
van de dorpen en steden in Drenthe en Duits-
land (40min.) Aangesloten op het uitgebreide 
wandel- en fietspaden netwerk waar Drenthe 
bekend om staat. Seizoensactiviteiten voldoende 
voor een actieve vakantie.

Fam.Tabak
Slenerweg 83-39 7848ag Schoonoord
tel.0591-382480
www.tabaksvakantiebungalows.nl

TABAKS VAKANTIEBUNGALOWS

Nu ook met KPN Hotspot!Nu ook met KPN Hotspot!

Hoensbroek
T  045-5212660

www.hagedoren.nl

Echte Bakker Hagedoren heeft winkels in Oirsbeek, Amstenrade, Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. 
Op vertoon van dit magazine ontvangt u 10% op alle Limburgse vlaaien van Echte Bakker Hagedoren!

Limburgse vlaai...
 
Vlaai is gebak dat vooral geassocieerd wordt met Belgisch en Nederlands Limburg. Het gebak 
wordt vaak als typisch Limburgs beschouwd. De vlaai kent echter historisch gezien een Duitse 
oorsprong.

Vlaai bestaat uit een bodem van deeg (meestal met een diameter van 27 tot 30 
centimeter), die plat is, met opstaande randen. De vlaai wordt vervolgens meestal 

gevuld met vruchten, zoals kruisbessen (krosjelevlaai mit sjoem), kersen, prui-
men, appel, abrikozen-linzen of rijst. Oorspronkelijk wordt er geen slagroom 
gebruikt, ook al komt dit tegenwoordig toch vaak voor. Vlaaien zijn wezenlijk 
verschillend van andere taarten omdat de bodem van een ander soort deeg is 
gemaakt. Vlaaideeg is een stuk luchtiger en lijkt op brooddeeg.

Elk jaar worden de Limburgse Kampioenschappen vlaai bakken gehou-
den. Een prestigieus evenement in Limburg waar alle Limburgse en Oost 

Brabantse bakkers aan meedoen. Een vakjury maakt elk jaar uit wie zich een 
steeds een jaar lang Limburgs beste Vlaai bakker mag noemen. Dit jaar is dat 
Echte Bakker Hagedoren uit Hoensbroek.

Oirschot is een monumentaal en ondernemend dorp. 
Centraal gelegen in de driehoek Tilburg, Eindhoven en ‘s-
Hertogenbosch. Restaurant de 3 Cronen ligt aan het pitto-
reske dorpsplein. De uitstraling van het dorp, de Brabantse 
gezelligheid en de beleving gaan verder bij de 3 Cronen. In 
het monumentale pand uit 1650 hangt de perfecte sfeer 
voor een heerlijke Bourgondische verwennerij.

Drie concepten onder één dak. In de historische woon-
kamer van het restaurant voelt u zich meteen thuis. In 
de Gevelhof proeft u de sfeer van ‘het dorpsplein’. En de 

huiskamers, de Vurkaomer en Goeikaomer, zijn perfect voor 
gezelschappen.

Heeft u iets te vieren? Dan kunt u ook terecht bij de 3 Cronen. 
De Skikelder; een ondergrondse berghut, is een unieke locatie 
waar elk feest losbarst!

Bij de 3 Cronen krijgt u een onvergetelijke ervaring. Sfeer, smaak 
en kwaliteit zorgen voor een beleving die u niet mag missen. 
U bent van dinsdag tot en met zondag van harte welkom

Restaurant De 3 Cronen, Peter & Maria van Heesch, Markt 18, 5688 AJ Oirschot, T: 0499-575300, E: info@de3cronen.nl
 

Welkom op onze mini camping... 
Tussen de grote blauwe bessen struiken ligt onze luxe 
minicamping. 
De ruime (± 150m²) kampeerplaatsen zijn voorzien van 10 
amp. electro, wateraansluiting, riolering en c.a.i. Het luxe 
Glamphouse is van alle gemakken voorzien. Boxspringbedden, 
een volledige keukeninventaris, prive-sanitair en veranda met 
loungeset. Alle gasten kunnen gratis gebruik maken van onze 
WiFi aansluiting. 
Het hele terrein is omsloten met grote volwassen beukenhagen.

               Tot ziens op onze camping.
               Familie Simons-Mulders

www.vankempenhof.nl
Bezoek onze website

Een geslaagde vakantie
op het platteland!

Familie Simons-Mulders
Groenstraat 49
6074 EJ Melick

Tel.: 0475 537426
Fax: 0475 537427

E-mail:info@vankempenhof.nl



Kersenrassen 
en hoe ze gekweekt worden...
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Hieronder vind u algemene informatie over de verschil-
lende rassen en de wijze van kweken.

Bloeitijd:
Deze is van begin maart tot begin april, afhankelijk van 
het weer.

Oogsttijd:
Deze is van begin Mei tot begin Juli. Afhankelijk van het 
weer.

Snoeitijd:
Januari tot de bloei en in augustus/september.

Bestuiving:
De meeste rassen zijn kruisbestuivers, dit wil zeggen 
dat er bijen en hommels nodig zijn om het stuifmeel in 
de bloemen van het ene naar het andere ras te trans-
porteren. Er vliegen ongeveer 100.000 bijen en 3.000 
hommels tijdens de bloei in de kas. Als het dan zonnig 
en warm is en je luistert en kijkt goed is het een lust 
voor het oor en oog om al die beestjes hun fantastische 
werk te horen en zien doen. Er zijn wel enkele rassen 
die zelfbestuivend zijn.

Watervoorziening:
Dit gebeurt weersafhankelijk en temperatuursafhanke-
lijk door middel van sproeiers. In het voorjaar beginnen 
we zodra de knoppen beginnen te werken. Tijdens de 
uitgroei van de kersen krijgen ze het meeste water 10 
liter per dag. In het najaar bouwen we de watergift 
af en als al het blad eraf is krijgen ze nog 0,5 liter per 
boom per week.

Rasbeschrijving:
Earlise: zeer vroeg, donkerrood.
Burlat: vroeg, grof, donkerrood.
Merchant: middel vroeg, grof, donkerrood, stevig.
Sneiders: middel laat, grof, donkerrood.
Vanda middelvroeg vrij grof donkere kers.
Canda Giant: laat, zeer grof, rode kers.
Kordia: laat, zeer grof, bijna zwart.
Regina: zeer laat, grof, bijna zwart.

Bent u na het lezen van al deze informatie nieuwsgierig 
geworden en wilt u met eigen ogen zien hoe alles in zijn 
werk gaat, dan nodigen wij u uit om een een bezoek te 
brengen aan onze kwekerij.

www.lieshof.nl
...bij Jachthut op den Hamer: stroop, poedersuiker, spek, kaas, groente, 
champignons, appel, aardbei, kersen, ijs, rozijnen, pruimen en nog 
veel meer… smakelijk voor jong en oud

Pannenkoekenhuis Jachthut op den Hamer bevindt zich op Landgoed 
de Hamert, in het Nationaalpark De Maasduinen.
Dat betekent voor u: eindeloos wandelen en fietsen in een zeer fraai, 
afwisselend natuurgebied.
Het Limburgs Landschap met al haar facetten zal u zeker heerlijk 
smaken!

Jachthut op den Hamer
Twistedenerweg 2, 5856 CK Wellerlooi, 077 - 473 16 18, 
www.dejachthut.nl 

De lekkerste pannenkoeken van Limburg...De lekkerste pannenkoeken van Limburg...

Bezoekt   het   oudste   en    het   meest   
Bekende    etaBlissement aan  de  maas

veerhuys  tante  jet
veerweg 7     -     Blitterswijck     -     0478-532942

www. tantejet.nl

overtochten  van  pasen 
t/m oktoBer  € 1,-

***
koffie  en  vlaai

***
lunch

***
diner

camping  aan de  maas
***

Bed and  Breakfast
***

fietstochten
***



Cultuur, avontuur en landschap het hele jaar door. Dat is 
Halderberge. Rustig gelegen tussen Rotterdam, Antwer-
pen en Breda en een uurtje vanaf het strand. Een prima 
vakantie basis om een aantal dagen te verblijven in het 
bourgondische West-Brabant. Deze gemeente bestaat 
uit de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Ou-
denbosch en Stampersgat die je laten genieten van de 
grote diversiteit aan bezienswaardigheden, activiteiten 

2928

Meer informatie

Op onze website www.hartelijkhalderberge.nl vind je alle 
informatie voor een plezierig verblijf of vakantie in onze 
groene en gezellige gemeente. Stippel uw vakantie vast uit 
en plan met behulp van de evenementen kalender, vol met 
leuke activiteiten, uw vakantie of weekendje weg. Onze 
hotels, B&B of één van de vele campings heten u van harte 
welkom!

Actie & Avontuur

Halderberge biedt ook spanning voor de doeners. Op 
het kleine vliegveld Breda International Airport, kunt 
u een rondvlucht boeken over West-Brabant. Of durf 
je een parachute sprong te maken? Voor de kleine en 
grote avonturiers is er veel te beleven. En met een 
dagje regen kun je altijd langs in de binnenspeeltuin 
Bosbad of lekker shoppen in de overdekte winkelcen-
tra. Rustig een hengeltje uitgooien of kanoën over de 
rivier de Mark vanuit de jachthaven Oudenbosch kan 
natuurlijk ook.

en overnachtingsmogelijkheden. In Halderberge kan 
je heerlijk wandelen en fietsen naar gezellige terrasjes 
in de omliggende dorpen of ontspannen winkelen. In 
Halderberge en directe omgeving zijn geregeld evene-
menten en musea te bezoeken en streekproducten te 
proeven. Welkom in Hartelijk Halderberge en geniet van 
onze Brabantse gastvrijheid.

Natuur & Landschap

Halderberge is omringd door uitgestrekte polders buiten 
de grote steden. Wil je flink wandelen of fietsen, dan zijn 
er grote natuurlandschappen in de directe omgeving: de 
Brabantse Wal en de Biesbosch. Blijf je in de buurt om te 
genieten van de vergezichten, struinen door de bossen of 
te  fietsen van themaroutes langs bijvoorbeeld de veldka-
pelletjes: de ‘heilige huisjes’ route? Op de routes vind je 
een gezellig terras voor een welverdiende pauze. Het fraaie 
Arboretum Oudenbosch beschikt over een bijzondere col-
lectie aan planten en bomen. 

Cultuur & Erfgoed

Halderberge heeft een prachtige historie. Van veraf is de 
beroemde basiliek van de Heilige Agatha en Barbara te zien, 
kopie van de Sint Pieter in Rome. Het religieus erfgoed van 
de gemeente Halderberge en de vele monumenten maken 
indruk op elke cultuurliefhebber en worden tastbaar langs 
de route van het Parelpad. Even uitgekeken op cultuur? 
Winkels en terrassen zitten op loopafstand, net als de 
jachthaven. Bezoek ook het conferentiecentrum Bovendonk 
in Hoeven, ontworpen door Pierre Cuijpers of de Laurentius 
kerk in Oud Gastel met rijk neo-gotisch interieur. 

Cultuur, avontuur en landschap het  hele jaar door. Dat is Halderberge. 



 www.hetberghoes.nl 
De ideale plek voor onthaastten 
6105 AW Maria Hoop   
 0475-402635 
 

 
‘T BERGHOES Grieks Restaurant Mythos Hoeven

Geen doorsnee Griekse restaurant, 
want wij zijn trots op onze 
mythologische ambiance 
met een bourgondisch tintje.
Mythos biedt plaats aan 200 
gasten in combinatie met een 
gezellige romantische sfeer.
Ons advies: u moet een keer 
onze Griekse sferen ondergaan.

Grieks Restaurant Mythos
St. Janstraat 3
4741 AL Hoeven 
Telefoon 0165  504 508
www.mythoshoeven.nl 

Rust, ruimte, gezonde frisse lucht, uitzicht op het polder-
landschap van Halderberge, persoonlijke aandacht, gast-
vrijheid, gezelligheid... en de koffie staat altijd klaar!

Wij hebben ruime seizoens- en toeristische plaatsen met 
elektriciteit, uitstekend sanitair (ook voor minder-validen), 
een wei voor paarden en pony’s en ruimte om een actief 
spel te spelen. 

Komt u bij ons ongedwongen ontspannen?

Frans & Toos Koeken, Palingstraat 27, 4741 RE Hoeven.  
Telefoon 0165 - 50 41 00. 
www.minicampingpolderzicht.nl

Minicamping Polderzicht
Een geslaagde vakantie op het platteland
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Een unieke wandelervaring: het Pelgrimspad

De Internationale Wandelweg tussen Den Bosch en 
Luxemburg – met aansluiting naar de Vogezen – is de 
vroegste voorloper (1939!) van het Pelgrimspad. 

Het Pelgrimspad is een lange-afstand-wandelroute die 
in twee delen is opgesplitst. Deel 1 loopt van Amster-
dam naar Den Bosch en is 199 kilometer lang. Deel 2 
vervolgt de route van Den Bosch naar het Belgische 
plaatsje Wezet en is 267 kilometer lang. Dit laatste deel 
is officieel erkend als onderdeel van de pelgrimsroutes 
naar Santiago de Compostella.

Bent u sportief en nieuwsgierig ingesteld, én klaar voor 
een werkelijk unieke wandelervaring? Dan moet u dit 
pad zeker eens ‘doen’. U valt vervolgens van de ene 
verbazing en verrukking in de andere, dat kunnen we u 
garanderen.  

Vanuit Bed & Breakfast De Ouw Skuur* in Oirschot 
kunt u een deel van het schitterende Pelgrimspad 
bewandelen.

Geef uw ogen (en uw camera) goed de kost, want er 
valt heel veel te zien tijdens deze trip. De Kapel Van 
de Heilige Eik, het Wilhelminakanaal, natuurgebied de 
Baest en Middelbeers. Via de Kuikseindsche heide naar 
de Landschotse heide, Vessem, de Jacobushoeve en de 
Jacobsmolen. 

De lijst van prachtige, rustieke en authentieke plekjes, 
wisselende natuurgezichten, schilderachtige dorpjes en 
andere kleine ontdekkingen (veldkruizen en kapelle-
tjes!) is te lang om hier te vermelden.

We wensen u een rijke wandeling.

 * www.deouwskuur.nl 



Bij Theetuin De Wilde Framboos in Bakel kunt u diverse 
interessante workshops volgen.
Kransen/tassen pimpen (decoreren), Bloembinden 
(basistechnieken), Glazuren, Schilderen, Structure (re-
styling van oude objecten) of Koken (met producten uit 
eigen tuin of met seizoensgroente van de landwinkel).
Dat alles in een heerlijke, natuurlijke en ongedwongen 
ambiance.

www.theetuindewildeframboos.nl

Workshops 
voor levensgenieters

Nuijeneind 5 | 5761 RG Bakel | 06 20111353

Kom genieten van de rust in 
onze theetuin, met een kopje thee 

en huisgemaakte lekkernijen. 

Kijk op onze website voor de 
openingstijden en andere 

informatie.

 uiver 

       w w w.d e w i l d e f r a m b o o s .n l

Fotografie
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Landwinkel Berkelaarshof
Maasbrachterweg 76  6101XZ Echt

0475 - 481932
winkel@berkelaarshof.nl
www.berkelaarshof.nl



B&B De Ouw Skuur is gelegen in het 
prachtige buitengebied van Oirschot. De B&B beschikt 
over drie sfeervol ingerichte kamers met alle een eigen 
badkamer. In de gezamenlijke huis/ eetkamer wordt 
een bourgondisch ontbijt geserveerd, bereid met streek-
producten. In de winter bij de houtkachel, in de zomer 
op het terras.
Deel 2 van het Pelgrimspad loopt 
langs de deur..

B&B de Ouw Skuur
Lubberstraat 11, 5688 JC Oirschot
0499-310870 / 06-48854810
www.deouwskuur.nl
info@deouwskuur.nl

Bed & Breakfast Het Dijkhuis Eersel
Slapen  |  Eten  |  Genieten

Dijk 33 - 5521 AW Eersel - tel. 06-47871225
info@hetdijkhuiseersel.nl

www.hetdijkhuiseersel.nl

Hertengoulash 

Bereiding:
Het hertenvlees kruiden met paprikapoeder, zout en peper. Dit vervolgens 
aanzetten met boter en olijfolie. Voeg de uien en paprika toe en daarna 
de twee teentjes knoflook en 1 eetlepel tomatenpuree. Schenk hier de 
bouillon bij en laat dit allemaal ongeveer drie uur stoven.
Snijdt de champignons en de tomaten in blokjes en voeg deze toe. Als 
laatste mogen de cocktailuitjes erbij. Breng het geheel met zout en peper 
op smaak. Tip: om het extra pittig te maken eventueel sambal toevoegen 
Eet smakelijk

Benodigdheden: 
- 1 kg hertenstoofvlees 
- 100 gr cocktailuitjes 
- 6dl bouillon 
- 1 eetlepel tomatenpuree 
- 200 gr gesneden ui 
- 200 gr gesneden rode paprika 
- 50 gr paprikapoeder 
- 2 teentjes knoflook 
- 200 gr gepelde tomaten 
- 250 gr champignons 
Zout - peper - olijfolie 

Recept:

Ontdek het mooie Oirschot, een monumentaal en gastvrij 
dorp, gelegen in de Kempen en toegangspoort van het 
Groene Woud. Het is niet voor niets dat Oirschot de aller-
eerste gemeente is waar het wandelroutenetwerk is 
ontstaan op basis van knooppunten.  Meer dan 180 km kunt 
u struinen door beekdalen, landgoederen, bossen, heide 
en vennen. Een ondernemend dorp dat centraal ligt in de 
driehoek van ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. 

Op de historische Markt kunt u heerlijk vertoeven en proeven 
van de  Bourgondische Brabantse gastvrijheid. 
Geniet rondom de basiliek van Sint Petrus van de duurzame 
streekproducten  op de  terrassen van de vele restaurants, 
grand- en eetcafés die Oirschot rijk is. Of dompel je onder in 
de geschiedenis en beleef de cultuurhistorie als u door de 
pittoreske straatjes rond loopt. Kom tot rust op het prachtige 
Vrijthof waar u getuige bent van een van de oudste Romaanse 
tufstenen kerkjes; het “Boterkerkje”. 

Het centrum van Oirschot herbergt een zeer groot aantal 
religieuze momenten, prachtige kloosters en pastorieën, 
kerkhoven en kapelletjes. Een gebied om tot rust te komen, 
een dorp om te ontdekken, een dorp om te onthaasten. Maak 
uw bezoek aan Oirschot compleet en logeer bij een van de 
vele bekroonde en uniek gelegen Bed & Breakfasts of hotels.  

Om die reden noemt Oirschot zich met trots “monument in 
het groen”. Ons prachtige Oirschot: monumentaal, 
ondernemend en groen; daar voelt u zich thuis!
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“Ontdek Oirschot”



B&B’s met een gouden rand

De Pronkkamer is een samenwerking van de top 100 
mooiste Bed & Breakfasts van Nederland. Als gast mag u 
rekenen op een verrassend en uniek verblijf van gegaran-
deerde kwaliteit op prachtige locaties. 

Authentiek 
Iedere accommodatie is weer anders, altijd karakteristiek en 
vaak met een boeiende geschiedenis. Intiem en kleinschalig 
van opzet hebben sommige een rustieke of landelijke sfeer, 
waar anderen weer moderne en speelse elementen bevatten. 
Dankzij hun ligging, achtergrond, uitstraling en aankleding is 
het verblijf in een Pronkkamer altijd een bijzondere ervaring. 

Verrassend 
De authentieke B&B’s van De Pronkkamer zitten vol ver-
rassende elementen. De karaktervolle panden zijn met veel 
creativiteit en liefde omgetoverd tot boeiende pleisterplaat-
sen, voorzien van alle hedendaags 
comfort. Laat u verrassen door 

mooie authentieke kenmerken gecombineerd met geraffi-
neerde details. 

Toewijding 
Uw gastheer en gastvrouw leggen u graag in de watten. Het 
bed waarop u slaapt en het ontbijt waar u mee ontwaakt, aan 
alles is zorg en aandacht besteed. 

Vertrouwd 
Een bezoek aan een Bed & Breakfast die is aangesloten bij 
De Pronkkamer, staat garant voor een geslaagd verblijf bij 
gastvrije mensen, in een omgeving die ruimte biedt om te 
ontspannen en op je gemak te zijn. U bent plezierig op pad en 
overnacht in een omgeving waar u zich gegarandeerd ‘thuis’ 
voelt. Inmiddels zijn er zo’n 90 Pronkkamers. U vindt ze door 
heel Nederland, op de allermooiste locaties.
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Een ideaal plekje 
voor levensgenieters

Onze sfeervol ingerichte taverne met terras en serre is een uitermate geschikt
trefpunt voor wandelaars. De menukaart is zeer gevarieerd.

Even rustig genieten van een vers kopje koffie met vlaai, een pannenkoek,
forel uit eigen kwekerij of een heerlijke ijscreatie. Voor een langer

verblijf dan een dag kunt u een groeps- of gezinswoning huren of een plekje
reserveren op onze mini-camping. Vraag hierover vrijblijvend informatie.

GEULHOF
Eperweg 11 6281 NA  MECHELEN  www.geulhof.nl  043-4551545
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Een ideaal plekje voor levensgenieters
Onze sfeervol ingerichte taverne met terras en serre is een uitermate 
geschikt trefpunt voor wandelaars. De menukaart is zeer gevarieerd.

Tevens Bed & Breakfast

Landgoed Kasteel Aerwinkel
Landgoed Kasteel Aerwinkel in Posterholt verwelkomt u graag voor alles 
wat u in een klein of groot gezelschap wilt vieren. Of het nu een bruiloft, een 
verjaardag, een babyborrel of een kinderfeest betreft: wij staan garant voor een 
persoonlijke invulling, geheel op maat, in een prachtige omgeving. Niet voor 
niets zijn wij met onze bijzondere Gasterij Geluk(t) een geluksplek in Roerdalen.

U kunt ook na een wandeling of een ‘landelijke’ workshop op ons terras terecht 
voor een kop koffie of glaasje en genieten van onze speciaal bereide kleine 
Aerwinkelgerechten. Natuurlijk proeft u ook ons typische Kasteel Aerwinkelbiertje; 
meenemen kan ook!!
Openingstijden Gasterij: donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 
17.00 uur. Op zondag van 10.30 uur tot 18.00 uur en uiteraard op afspraak.

Aerwinkel(s)allee 1, 6061 GT Roerdalen, Nederland
Tel. 0031 6 45386433, www.kasteelaerwinkel.nl - aerwinkel@gmail.com

 

Bloeiend en boeiend... 
Etten-Leur!
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Etten-Leur is een bloeiende gemeente met ongeveer 43.000 
inwoners. Met een gevarieerd aanbod aan winkels en hore-
cazaken in het stadshart, culturele en sportvoorzieningen en 
natuurschoon trekt Etten-Leur veel bezoekers uit de eigen 
omgeving en vanuit de regio West-Brabant. 

Dagje shoppen? Ontdek ons gezinsvriendelijke stadshart wat met 
recht het hart van Etten-Leur genoemd mag worden. Onze lokale 
ondernemers leggen u graag in de watten. U ervaart in Etten-Leur 
de gemoedelijkheid en service die u als bezoeker verdient.

Is kunst en cultuur uw passie? De beroemde kunstenaar Vincent 
van Gogh heeft zijn voetsporen nagelaten in Etten-Leur: breng 
een bezoek aan de Van Gogh Kerk en de Van Gogh Ticket & Tourist 
Office/Van Gogh Shop. Of bezoek het Nederlands Drukkerijmu-
seum, Het Huysmuseum (geschiedenis van de psychiatrie) of het 
Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte. Etten-Leur heeft 
veel rijksmonumenten zoals het Paulushofje, het Oude Raadhuis 
en twee Jacobus Zeemansorgels. In het cultureel expertisecen-
trum Nieuwe Nobelaer kunt u terecht voor theatervoor-
stellingen en kunsteducatielessen en workshops. Met 
verschillende galerieën, beeldentuinen en ateliers kan de 
kunstliefhebber zijn hart ophalen.

Wilt u sportief zijn in Etten-Leur? Jacht- en passantenha-
ven De Turfvaart en de Westpolderplas zijn drukbe-
zochte locaties waar u kunt zwemmen, varen en zonne-
baden. Ook kunt u zwemmen in het hele jaar geopende 
sportcentrum De Banakker. Verder kunt u in Etten-Leur 
vele reguliere en bijzondere sporten beoefenen.

Voor de wandel- en fietsliefhebber biedt Etten-Leur 
diverse natuurgebieden met schitterende routes en 
routenetwerken. Wat te denken van de 
zeldzame flora en fauna in de buurt van 

het Zandwiel of fietsen door 
het poldergebied Haagse Dijk?

Wilt u het platteland beleven 
in Etten-Leur? Diverse am-
bachtelijke boerderijen  zoals 
een ijsboerderij, paardenmel-
kerij en wijn/aspergeboerderij 
hebben 
de deuren voor u geopend.
 
Overnachten in Etten-Leur? 
Natuurlijk! Etten-Leur heeft 
hotels, boerderijcampings, bed and breakfasts en camperplaat-
sen.

Een volledig overzicht van alles wat Etten-Leur te bieden heeft, 
vindt u op www.etten-leur.nl/Vrije_tijd 
en op www.vvvettenleur.nl   



Grand café The butler is een op en top Grand café. 
U kunt hier terecht voor een kopje koffie en zelf 
gebakken appeltaart. Uiteraard bieden wij ook een 
uitgebreide lunch aan. In de middag is iedereen weer 
welkom voor de borrel. Geniet van één van onze 
heerlijke speciaalbieren (keuze uit minimaal 50), of 
van een lekker wijntje in de zon. Vanaf 17.00 uur kunt 
u genieten van ons drie gangen keuze menu voor 
slechts € 22,50. 
Wij beschikken 
over een gezellig 
terras, de mooiste 
plek om te kijken 
en gezien te 
worden!

Markt 8, 4875 CE Etten-Leur
Tel: 076 544 10 44 - www.thebutler.nl            

ONTDEK
ETTEN-LEUR

Een stad met dorpse gezelligheid. Etten-Leur 

staat bekend om de diversiteit. Een groot, 

modern winkelcentrum en pittoreske knot-

wilglaantjes. Innovatief op duurzaamheid, 

gecombineerd met ambachtelijke streekpro-

ducten;  een rijke historie gaat zij aan zij met 

moderne kunst. Cultuur, het festivalleven en 

sport zijn levendig aanwezig. Een gevarieerd 

buitengebied waar het goed toeven is, met 

bossen en heide in het zuiden en dijken en 

een mooie jachthaven in het noorden. Kortom 

alle voorzieningen om aangenaam te  wonen 

en te werken. Zeker een bezoek waard!  

Wat uw  wensen ook zijn, wat u ook zoekt: 

Etten-Leur doet het gewoon.

VAN GOGH

Etten-Leur was het dorp waar Vincent van Gogh zijn car-

rière in 1881 startte. In zijn schetsen van lokale landwerk-

ers oefende hij zijn vaardigheden. In Etten-Leur kunt u in de 

voetsporen van Van Gogh treden. Bezoek de kerk waar 

zijn vader dominee was en bewonder de Moeierboom! 

Zijn schilderij “Herinneringen aan Etten”,  geschilderd in 

Arles, toont aan hoeveel indruk Etten op hem gemaakt 

heeft. Komt u het ook beleven?
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van kersen in zijn werk gaat. En natuurlijk kunt u daarbij ook 
nog genieten en voor de ouderen herinneringen ophalen in  de 
ontvangstruimte die helemaal is ingericht 
met spullen uit grootmoeders tijd.

Dus volop redenen 
om even  te komen 
kijken.

Liesstraat 97, 
4838 GS Breda
Voor meer 
informatie kijkt u 
eens op onze 
website 
www.lieshof.nl
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In het buitengebied van Etten-Leur ligt onze IJsboerderij. Wij maken diverse 
soorten Roomijs van melk van onze koeien en Sorbetijs van vers fruit. Ook 
maken wij Yoghurt-ijs en Diabetes-ijs in diverse smaken. In onze winkel kunt 
u diverse formaten ijsbakken kopen, ook kunt u op ons terras genieten van 
een heerlijk vers schepijsje. 
Tijdens een bezoek aan ons bedrijf mag u in onze stal kijken, waar u onder 
andere met eigen ogen kunt zien hoe onze koeien automatisch gemolken 
worden door de melkrobot. 
Ook voor kinderen hebben wij diverse speelmogelijkheden.

Tot ziens, want het lekkerste ijs komt van de familie Pijs!

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.ijsboerderijheidehoeve.nl. Of kom langs op ons 
bedrijf aan de Hoge Bremberg 33 in Etten-Leur

Op slechts 10 minuten vanuit hartje centrum bent U in de 
Rith, de achtertuin van Breda. Hier telen Rene en Angela van 
Haperen  van maart  tot december echte smaak aardbeien.  
Zoals de enige echte delicatessenaardbei: de Lambada. Ook 
worden er  frambozen, blauwe bessen en bramen gekweekt, 
en maken zij zelf overheerlijke confituren.  In de boerderijwin-
kel is er in het seizoen ook een beperkt assortiment  groenten 
van collega’s uit de buurt, en in de zomermaanden kunt U in 
de pluk tuin uw eigen boeket knippen.

Een heerlijke plek om even te relaxen en te genieten van een 
picknick, die U zelf mag meenemen of naar keuze door ons 
kunt laten verzorgen. ( wel even vooraf reserveren).
Een smoothie, bakje aardbeien met slagroom, ijsje of  kop 
koffie of thee hebben we zo voor U klaar. U bent van harte 
welkom op de aardbeienboerderij.

Rithsestraat 128, 4838 GC Breda, tel 076 5142214
www.zomerfruit.net

van Haperen -
Aardbeien & zomerfruit 

Zundertseweg 66, 4876 NL Etten-Leur, 076 - 596 16 02
www.menmoerhoeve.nl 

Geniet van het land
De Menmoerhoeve wil u laten genieten van het 

Bourgondische leven. 

Buiten recreëren in een landelijke omgeving en genieten 
van specialiteiten van de boerderij en streek. Dichtbij de 

natuur blijven en genieten van pure producten.

De camping heeft 25 plaatsen en de kinderboerderij telt 
20 zoogkoeien, 15 schapen, paarden en divers kleinvee.

Er wordt veel aan natuurbehoud en educatie gedaan, 
bijvoorbeeld in de groentetuin met vergeten groenten en 
de vlindertuin. Daarnaast hebben we een terras waar u 

de lunch of het diner kunt gebruiken.

Op zoek naar het Bourgondische leven? 
U heeft het gevonden.

Kersenkwekerij de Lieshof: Kersen uit de kas
Tussen Etten en Breda in het prachtige buurtschap Lies 
groeien de kersen op bijzondere wijze: in de kas. Kersen 
onder glas, iedereen kijkt vreemd op als je dat vertelt. Maar 
wij zijn deze uitdaging aangegaan, en hebben de bomen 
in de kas geplant. Al vroeg in het voorjaar kunt u genieten 
van de mooie bloesem om daarna te kunnen smullen van de 
heerlijke kersen.
                                                                                                  
Vanaf begin mei tot half juli kunnen we de kersen oogsten. 
Dan bent u ook welkom bij ons voor de huisverkoop, er zijn 
dan ook heerlijke eigen gemaakte jams te koop.
Er staan verschillende rassen vleeskersen in de  kas. Het is 
prachtig om te zien en heerlijk om te proeven van dit prach-
tige fruit en kersen gebak. Bent u benieuwd hoe dit allemaal 
in zijn werk gaat kom dan eens bij ons kijken, u bent van harte 
welkom. Kom dus even aan en laat u uitleggen hoe het telen 
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De Annendaalse HoeveRond 17.00 uur bent u welkom.
Uw bed staat klaar.

De volgende ochtend een heerlijk ontbijt.

Door 076 50 20 332 te bellen 
kunt u de overnachting reserveren 
of email sjoerdtjedeboer@tele2.nl

Sjoerdtje de Boer

De Annendaalse Hoeve heeft naast de mogelijkheden 
om te kamperen een oude (in 1980 toen de meest 
noordelijke wijngaard van Nederland) en een, die is  
aangelegd in 2002. De wijngaarden leveren een kwali-
tatief hoogstaande rode en witte Annendaalse Hoeve 
wijn. Met name is de witte wijn perfect bij de asperge-
gerechten, maar ook zonder dit gerecht, kan de witte 
wijn heerlijk tijdens de nazomerse middag, met een 
kaasplankje of wat tappas.

Wij hebben deze Cultuur Historische gesloten boerderij 
(van ca. 1880) overgenomen in 2001 en er een stukje Frank-
rijk in Nederland van gemaakt, waar het goed vertoeven is.  
In 2006/2007 kwam er een euroregionaal fietspad.
Wellicht heeft u zin om tijdens de oogsttijd de handen 
uit de mouwen te steken en te helpen bij het plukken van 
de druiven (eind september/oktober, afhankelijk van het 
weer). 
U kunt dan altijd even contact opnemen.

In de eerste week van oktober 2015 hebben wij onder 
prachtige omstandigheden de druiven geplukt, met 

behulp van vrienden en 4 enthousiaste kampeergasten. De 
kampeergasten deden voor het eerst mee en het was een 
bijzondere ervaring voor hen. Het ging heerlijk relaxed en 
iedereen heeft genoten. 
Wij danken onze vrienden en de gasten voor hun hulp en 
nu is het wachten tot ca. april/mei  2016 voor het resultaat. 
De prognose is goed.

Hans en Anneke Stoffels

Onze camping ligt net buiten het dorpje Montfort, 
zo’n 8 kilometer ten zuiden van Roermond. Het is 
een ideale uitvalsbasis naar een zeer gevarieerde 
omgeving. In de directe omgeving vindt u veel 
wandel- en fietsroutes.
Onze camping beschikt over gratis Wi-Fi en be-
halve kamperen kunt u bij ons ook een 8-persoons 
chalet huren of één van onze twee luxe stacara-
vans.

Voor een lekker hapje en een drankje kunt u 
terecht bij ons Broen Café & Eetcafé Biej De Vogel 
aan de Markt 21.

Graag tot ziens, John en Carla Vogels.

Heinsbergerweg 15, 6065 NK Montfort, 
06 - 305 00 775 of  0475 - 541 522. Neemt u ook 
eens een kijkje op www.campingbiejdevogel.nl 

Camping Biej De Vogel



Aruna Cuisine: 
Pure smaakbeleving

In een prachtig 18e-eeuws Rococopand in het cen-
trum van Roermond, aan de voet van de kathedraal, 
heet Aruna Cuisine u van harte welkom voor een pure 
smaakbeleving.

Chef de Cuisine Aruna Indrasinghe heeft ruim 25 jaar 
(inter)nationale ervaring, opgedaan in diverse sterren-
restaurants in meer dan 10 verschillende landen.

Onze gerechten zijn geïnspireerd door de Frans-
Mediterrane keuken en bevatten veelal biologische 
seizoensproducten. Daarnaast kunt u bij ons genieten 
van traditionele gerechten uit Sri Lanka, Thailand en 
India.

Eten met pure passie… Aruna Cuisine!

Ons adres:  Kraanpoort 1, 6041 EG Roermond, 
0475 - 47 25 00, www.arunaculinair.nl 
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Smaakparel in de Top van Limburg

HeWe Kruiden
Tuinstraat 5a
5856 CG Wellerlooi
06 - 51 39 49 33

Bij HeWe Kruiden van 
de familie Hendrickx 
kunt u zelf kruiden 
plukken die op profes-
sionele en milieu-
vriendelijke wijze geteeld 
zijn. Iedereen werkt mee 
aan een perfect product en dat proeft u!
Zelf actief aan de slag? Dat kan! HeWe Kruiden 
organiseert diverse activiteiten.

Familie Steegh
Paaldijk 2
5856 CA Wellerlooi
+31(0)478 502 173
info@campingdikkenberg.nl
www.campingdikkenberg.nl

De ideale plek: 
Vakantieboerderij 
De Pionier

De Pionier is de ideale plek voor jong en oud om eens lekker uit te waaien, tot rust 
te komen en volop te genieten van vrijheid en gezelligheid. 
We hebben een ruime keuze aan overnachtings-/verblijfsmogelijkheden: u kunt bij ons 
kamperen in de tent, caravan of camper. Ook onze bed & breakfast en groepsaccomo-
daties staan geheel tot uw beschikking. 

Uw verblijf bij ons wordt nog aangenamer door een groot aanbod aan activiteiten, 
bezienswaardigheden en voorzieningen.
Dit jaar bestaan wij 100 jaar en dat gaan we uitgebreid vieren! Feestelijkheden, 
braderie, theatervoorstelling… u vindt alle informatie op onze website 
www.vakantieboerderij-depionier.nl 

We hopen u snel te mogen verwelkomen!
Vakantieboerderij De Pionier, 
Deurneseweg 160, 5813 AC Ysselsteyn-Venray, 0478 - 541 584, 06 - 255 188 08.



In de gerestaureerde watermolen brengt u een 
bezoek langs de twee ambachten, dat van 
molenaar en jeneverstoker. Kijk, ruik en proef. 
Een boeiende ervaring voor jong en oud.
Of kom heerlijk genieten op ons rustieke terras 
van een drankje of hapje, midden in de natuur.
Dagelijks geopend van 11 tot 18 uur.

De IJsvogel, Schans 20A, Arcen, 077-4731240
www.ijsvogel.com

Genoeglijk genieten in theetuin 
de Roode Vennen

Openingstijden mei tm oktober: 
di tm zo: 10.00 tot 18.00u 

ma: 13.00u tot 18.00u 
(Kijk op onze website voor de openingstijden in de wintermaanden.)

 
Ook groepen zijn welkom op De Roode Vennen. Een 

lunch, picknick, high tea, workshops of andere activiteiten 
behoren tot de mogelijkheden.

Theetuin de Roode Vennen 
Horsterweg 20 | 5872 CD | Broekhuizen

077-4632407 | 06-23509780
info@deroodevennen.nl 
www.deroodevennen.nl

Eco-touristfarm DE BiEzEn
Welkom op Eco-touristfarm De Biezen, aan de rand van de Bra-
bantse Peel.  Bij ons kunt u terecht voor een kampeerbelevenis 
in de natuur, overnachtingen in de Bed & Breakfast van onze 
ruim 100 jaar oude Brabantse langgevelboerderij, een bijzon-
dere overnachting in onze Peelhut of voor een rustiek verblijf in 
onze bungalows. 

Ons ecologisch beheerde kampeerterrein ligt direct tegen 
Staatsbosnatuurgebieden De Biezen en de Grotelsche Heide. 
Via de Grotelsche Heide kunt u direct per fiets of te voet naar 
landgoed De Stippelberg, Nederheide, Landgoed Seijp, Cleefs 
Wit of de Krim. Maar ook in gemeente Laarbeek vindt u prachti-
ge natuurgebieden in Aarle-Rixtel,  Lieshout, Mariahout en Beek 
en Donk. In de omgeving zijn enkele kastelen te bezichtigen en 
een breed scala aan musea´s. In de omgeving en omliggende 
dorpen zijn vele sfeervolle eetgelegenheden. 
Vele fietsroutes in de omgeving. We zijn het gehele jaar door 
geopend. www.eco-touristfarm.com of info@eco-touristfarm.
com

ARDS Media / de Bourgondische 
Wandeling ondersteunt 
Stichting de Parabool.
5,00 euro van elke adverteerder gaat 
rechtstreeks naar deze stichting.
Kijk ook eens op hun website: 
www.deparabool.nl



De dresscode is blote voeten, dus trek schoenen 
en sokken uit, dan kan de avontuurlijke en tevens 
gezonde wandeling voor jong en oud beginnen.
 
De vernieuwde sfeervolle horeca met natuurterras ligt 
te midden van een prachtig stuk natuur. Het is heerlijk
vertoeven bij goed en “slecht” weer. Genietend in de 
zon of schaduw, binnen of buiten.
De horeca is vrij toegankelijk!
Voorbijgangers, wandelaars, fietsers, MTB’ ers en 
bezoekers zijn welkom!

Even afschakelen onder het genot van een kopje 
fairtrade koffie/thee, een bio-sapje, glas wijn of een 
lekker pilsje. Voor de kleine honger serveren wij Lim-
burgse vlaai, poffertjes, tosti’s en andere versnaperin-
gen. Op deze wijze een terrasje pikken is een unieke 
belevenis in deze regio.
 
De horeca biedt nog meer mogelijkheden. U kunt bij 
ons brunchen, BBQ-en, borrelen, uiteraard in combi-
natie met een blotevoetenwandeling.
Kijk voor meer info: www.blotevoetenpark.nl

Beleef de natuur tot in je tenen 
in het BloteVoetenPark

Het heerlijke van de Peel 

 • 50 Pannenkoeken 
 • Vlees & Vis 
 • Streekgerechten 
 • 50 Bijzondere Bieren 
 • Piraten van de Peel  
 dinerbuffet op zaterdag en zondag 

 • Bruiloften 

Casseweg 1A, Ospel 
tel. 0495 - 64 13 56 

www.dedorpsherberg.nl

Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum 

De Dorpsherberg
Camping de Peelfluiter, 
Jack en Corry Scheres, Visvijversweg 6, 
6035 SM Ospel, 077 - 466 37 92, 
www.depeelfluiter.nl

Vakantiekriebels?
Welkom bij Camping de Peelfluiter! 
Onze rustige boerencamping is bij uitstek 
geschikt voor senioren.
Er zijn kampeerplaatsen voor tenten, 
caravans en campers, gratis WiFi en een 
splinternieuwe Jeu de Boulesbaan.
Bent u geen kampeerder maar wilt u er 
toch even tussenuit? Dan staat ons leuke 
vakantiehuis (100m², gelijkvloers) tot uw 
beschikking.
Ontdek de geheimen van het Land van Peel 
en Maas, met cultuur, natuur en 
gastronomie.



√  Vrije entree & gratis parkeren

√  Infocentrum Staatsbosbeheer

√  Verhuur natuurontdektochten

√  Excursies & activiteiten

√  Horeca & terras

√  Grote Speel- en picknickweide

√√  Verkoop Streekproducten & souvenirs

Beleef 
Nationaal Park de Groote Peel

vanuit Buitencentrum de Pelen

√  Vrije entree & gratis parkeren

√  Infocentrum Staatsbosbeheer

√  Verhuur natuurontdektochten

√  Excursies & activiteiten

√  Horeca & terras

√  Grote Speel- en picknickweide

√√  Verkoop Streekproducten & souvenirs

Beleef de Peel vanuit 
Buitencentrum De Pelen

Nationaal Park De Groote Peel en de, iets verderop gelegen, 
Mariapeel en Deurnese Peel zijn kostbare natuurgebieden, 
vooral vermaard om hun vogelrijkdom. De weidsheid herinnert 
aan het vroegere landschap. Turfstekers hebben overal hun 
sporen achtergelaten: de plassen en putten die achterbleven 
waar turf is gestoken, de ‘banen’ waarover de karren met turf 
reden, de vaartjes waarover turf per schip werd afgevoerd. 
Natuur en cultuurerfgoed zijn onlosmakelijk verbonden in dit 
bijzondere hoogveengebied waar je heerlijk kunt wandelen. 

Het Buitencentrum De Pelen is het bezoekerscentrum van De 
Groote Peel. Hier starten georganiseerde activiteiten en verschil-
lende wandel- en fietsroutes. Staatsbosbeheer organiseert vanuit 
De Pelen speelse ontdektochten voor gezinnen, themaexcursies 
met diepgang en belevingstochten waar je al je zintuigen ge-
bruikt. Doe mee en ontdek de planten en dieren, het verschil tus-
sen veen turf, waarom het water zo donker is en nog veel meer. 

Bij de informatiebalie van het Buitencen-
trum krijg je tips voor een mooie wande-
ling, informatie over het gebied en kun je 
een Doe- en Ontdektocht huren. In de uit-
gebreide winkel van het Buitencentrum is 
een ruim assortiment aan kaarten, boeken, 

souvenirs en Streekproducten te koop. Bij de inpandige horeca en 
op het grote terras kun je genieten van een hapje en een drankje. 
Achter het gebouw is een grote speel- en picknickweide.

De Groote Peel is bij uitstek een wandelgebied. Bij de ingang van 
het Buitencentrum beginnen drie, met gekleurde paaltjes gemar-
keerde wandelroutes: geel is twee, rood is drie en blauw is zes 
kilometer. De routes gaan deels over knuppelbruggen en voeren 
langs een uitzichtvlonder, een vogelkijkhut en een uitkijktoren 
van waaruit je een weids uitzicht hebt over het gebied. De gele 
route en het Kabouterpad zijn verharde paden. Daardoor zijn 
ze het hele jaar toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en 
buggy’s. Buiten het broedseizoen zijn ook langere wandelingen in 
het gebied mogelijk.

Het Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk 
en is van 1 april tot 1 november dagelijks geopend van 10.00 

tot 18.00 uur. In de winter gelden andere 
openingstijden. Kijk voor meer informatie op 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem 
contact op met de medewerkers van Staats-
bosbeheer via: 0495 - 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl
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Nieuw in onze webshop!

Kleurrijke en originele producten, 
ontworpen door onze kleurmeesters.
 
Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

www.webshopdeparabool.nl                  www.deparabool.nl

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Neem gauw een kijkje op onze Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Neem gauw een kijkje op onze Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Kleurrijke en originele producten,
ontworpen door onze kleurmeesters.

Neem gauw een kijkje op onze
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

voor ondersteuning van mensen met een 
verstandelijke beperking

Nieuw in onze webshop!

Kleurrijke en originele producten, 
ontworpen door onze kleurmeesters.
 
Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

www.webshopdeparabool.nl                  www.deparabool.nl

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Neem gauw een kijkje op onze Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Neem gauw een kijkje op onze Neem gauw een kijkje op onze 
webshop en geef jezelf of een ander 
een portie kleur cadeau!

voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

www.webshopdeparabool.nl
www.deparabool.nl



Limburgse abrikozenvlaai

www.hagedoren.echtebakker.nl
54

Ingredienten:

Deeg:
• 300 gram bloem
• snufje zout
• 30 gram verse gist
• 25 gram boter
• 3 eetlepels olijfolie
• 1,5 deciliter melk
• 3 eetlepels (basterd)suiker
• 1 eidooier
• paneermeel

Vulling:
• 1 kg verse abrikozen
• citroensap
• 60 gram suiker
• 3 theelepels aardappelzetmeel

Garnering (naar keuze):
• 50 gram grove suiker

Bereidingswijze:
Deeg maken:
· Maak de melk lauw (niet heet!) en los de gist erin op
· Doe het zout onderin een grote kom en zeef de bloem erboven
· Maak een kuiltje in de bloem en voeg boter, suiker, olie en eidooier erbij
· Schenk het gist/melk-mengsel erbij
· Kneed het geheel tot een glad, soepel en luchtig deeg met de hand of met behulp van een keukenmachine / 
mixer met deeghaken
· Kneed het deeg dan nog even goed door met de hand op een met bloem bestoven werkblad. Plakt het erg 
aan de handen, voeg dan nog wat bloem toe. Is het te stijf, giet er dan een scheutje melk bij
· Zet het deeg ongeveer een half uur op een warme plaats om te rijzen, afgedekt met een vochtige doek
Abrikozenvulling bereiden:
· Doe de abrikozen in een pan met kokend water met een beetje citroensap
· Neem de abrikozen er na 10 minuten koken uit, pel ze en laat ze uitlekken en afkoelen
· Bind het uitlekvocht met aardappelzetmeel op het vuur en voeg de suiker toe
· Halveer en ontpit de abrikozen
· Doe de abrikozen erbij en laat het geheel 30 minuten rusten om te binden
Vorm vullen:
· Kneed het deeg na het rijzen opnieuw door
· Neem twee derde deel van het deeg en rol het uit tot een ronde lap waarmee de hele vlaaibodem bedekt 
kan worden (ongeveer 32 centimeter)
· Bekleed de ingevette vorm met het deeg. Verwijder het deeg dat over de bodem uitsteekt door er met de 
deegroller overheen te rollen
· Prik het deeg hier en daar in met een vork en strooi er een dun laagje paneermeel overheen
· Verdeel de abrikozenvulling over het deeg
· Rol de rest van het deeg uit tot een ronde lap zo groot als de vlaaivorm
· Leg deze lap op de ruitvormduwer en rol de deegroller eroverheen om de ruitjes eruit te drukken
· Maak de rand van het deeg vochtig, breng het ruitjespatroon over op de vlaai en druk de randen goed aan
· (werkwijze zonder ruitvormduwer: snijd reepjes van de uitgerolde lap en maak zelf een raster)
· Bevochtig de bovenkant van de vlaai met een beetje water en bestrooi de vlaai naar wens met grove suiker
Abrikozenvlaai bakken:
· Bak de vlaai in het midden van een voorverwarmde oven
· Ovenstand: Elektrisch 200° - Hetelucht 180° - Gasoven stand 4-5
· Baktijd: 25 minuten
· Zet een schaaltje water in de oven om te voorkomen dat de korst uitdroogt
· Kijk na 20 minuten en draai de vlaai als de ene kant bruiner is dan de andere
· De vlaai is gaar als de vulling en het deeg bruin zijn en het deeg loslaat van de vorm
· Haal de vlaai direct uit de oven.

Recept:

Met dit recept kunt u zelf Limburgse abrikozenvlaai maken.

Whisky of Whiskey, 
Waar en Hoe geproduceerd?

Whisky of whiskey is de sterke drank, die gedronken als 
apéritief, in de mix of als dégustief in Nederland in 2015 
zelfs meer geconsumeerd wordt dan ons nationale product 
jenever. 

Whisky of whiskey is afgeleid van het Keltisch  Uisge Beathe – 
Aqua Vitae in Latijn – en betekent levenswater. In de loop van 
de eeuwen werd dit verbasterd tot “whiskey” in Ierland en de 
Verenigde Staten en tot “whisky” in Schotland en Canada. 
Mede dankzij de groeiende populariteit wereldwijd wordt de 
drank nu in veel landen geproduceerd met naast de genoemde 
landen als ook grote producent Japan. Om het whisky te 
mogen noemen moet wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. De hoofdbestanddelen moeten zijn graan, water 
en gist en het moet minimaal 3 jaar gelagerd hebben op 
eikenhouten vaten. Het grootste aandeel in het wereldwijd 
geconsumeerde volume komt uit Schotland. Vandaar dat we in 
dit artikel ons beperken tot Schotse whisky, waar drie soorten 
whisky bestaan, t.w. malt whisky, grain whisky en blended 
whisky. Malt whisky wordt gemaakt van gemoute gerst. Grain 
whisky van graansoorten, zoals maïs, tarwe en ongemoute 
gerst. Blended whisky is een mix van meerdere maltwhisky’s 

en grain whisky, meestal in een verhouding van 25% - 75%.  Wel 
moeten al deze destillaten drie jaar op eikenhouten vaten 
gelegen hebben voor het whisky genoemd mag worden.
In Schotse single malt whisky – volgens de Schotten de echte 
whisky – betekent “single” dat het van één distilleerderij komt. 
Deze single malts rijpen gewoonlijk 10, 12, 18 of meer jaren.

De ongeveer 100 distilleerderijen zijn verspreid over geheel 
Schotland. Men onderscheidt 5 verschillende districten, t.w. 
Lowlands, Highlands, Speyside, Islay en Campbelltown. Ieder 
district vertoont voor de in dat gebied geproduceerde whisky’s 
hun eigen specifieke smaak- en reukeigenschappen. Hetgeen 
o.a. te maken heeft met het water uit de bronnen, de bodem-
gesteldheid en de invloed van zeelucht.

Er is uiteraard nog veel meer te vertellen over deze fantasti-
sche producten. Indien u meer wil weten en leren over whisky 
en whiskey verwijzen wij u hiervoor naar de website van onze 
consumentenclub www.internationalwhiskysociety.nl. 

Ger M. Kleinjan,
Voorzitter Stichting International Whisky Society.   
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Landgoed Kasteel Aerwinkel met Gasterij Geluk(t) is 
een particuliere historische buitenplaats. Met een zeer 
vroeg neogotisch bouwwerk van Pierre Cuijpers en een 
botanisch interessante Engelse landschapstuin is het 
een verrassende enclave en oase van rust. 
Met de commerciële activiteiten hebben de eigenaren 
het doel om het romantische landgoed te  onderhou-
den op een duurzame, ecologische verantwoorde 
manier. Maar ook  wil men  graag mensen mee laten 
genieten van de tuin en alles wat deze te bieden heeft 
op het gebied van flora en fauna.
Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van scha-
delijke onkruidbestrijdingsmiddelen en men is er op uit 
om de rust in het park te bewaren.  Er zijn (boerderij)
dieren aanwezig zoals kippen, pony’s, alpaca’s  en 
de hond. Rondleidingen in het kasteel en de tuin zijn 
mogelijk, maar ook een heerlijk rustig verblijf op het 
landelijke terras en in de nieuw gerestaureerde Tiend-
schuur, de huidige Gasterij.
Volwassenen en kinderen kunnen natuurlijk een wan-
deling maken door het park en de omgeving; er zijn 
geocachingroutes en er is ook een avontuurlijke route 
voor de kinderen met Jack de Slak en Jan de Aerdman.  
Honden mogen aan de lijn mee. Er zijn een aantal 
natuurlijke speelobjecten bij het terras.
Natuurlijk is het ook mogelijk om een bruiloft of ander 
feest op Aerwinkel te houden.
Voor bruidsparen met een compleet arrangement is 
het landgoed exclusief beschikbaar.

Zie voor meer informatie, foto’s en films:
www.aerwinkel.nl
Email: aerwinkel@gmail.com, telefoon 06-45386433

Landgoed Kasteel Aerwinkel 
met Gasterij Geluk(t)


