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Het begint allemaal in het klein fabriekje in het 

hart van Eindhoven, de werkplaats van Gerard 

Philips. In het Philips Museum beleef je het 

inspirerende verhaal van Philips, dat zich vanuit 

dit fabriekje ontwikkelde tot het toonaange-

vende en wereldberoemde concern. Test met 

het familiespel Mission Eureka hoe innovatief 

jij zelf bent of werp een spectaculaire blik in 

de toekomst in de interactieve ‘Innovation and 

you’ Experience van het Philips Museum.

Ontdek het 
Philips Museum

In dit nummer onder andere:

- Logeren in het Zuiden
- Weert: de groenste regio van de wereld
- Euro-Toques restaurants
- Kamperen in de natuur
- Gezonde vetten in noten
- Ontdek de schatten van Vught

Deze eerste 2017-editie van de provincies Noord-Bra-
bant en Limburg editie zal zeer zeker bij in de smaak 
vallen bij de echte levensgenieters. Want alle onderde-
len van het Bourgondische leven komen ruimschoots 
aan bod. 

We hebben een prachtige minispecial over Euro-
Toques restaurants, heerlijke, smakelijke locaties 
waar louter gewerkt wordt met duurzame, eerlijke en 
streekproducten. En dat is uitstekend te proeven. 

We laten ons licht schijnen over Weert, de groenste 
regio van de wereld. Dus daar moet u dit voorjaar maar 
eens naartoe. Of gaat u eens richting Vught… daar zijn 
veel schatten te ontdekken.

Langer dan een dagtripje ‘en route’? Dan vindt u in 
deze editie diverse overnachtings- en verblijfsaccom-
modaties, verdeeld over de minispecials “Logeren 
in het Zuiden” en “Kamperen in de natuur”. Wat u 
ook verkiest, u kunt met een gerust hart uw koffer of 
weekendtas pakken.  

Verder hebben we natuurlijk weer veel leuke artikelen 
op een breed gebied, om te lezen én om geïnspireerd 
te raken.
We wensen u een schitterend en Bourgondisch voor-
jaar toe! 

www.philips-museum.com



Nationaal Monument Kamp Vught
Deze Vughtse ‘schat’ is een bijzondere. Er is name-
lijk nogal wat gebeurd hier tijdens de de Tweede 
Wereldoorlog. Kamp Vught was het enige SS-concen-
tratiekamp buiten nazi-Duitsland. Tussen januari 1943 
en september 1944 zaten er meer dan 31.000 mensen 
gevangen. Bij het indrukwekkende museum kun je 

exposities, een gedenkruimte en de reactiewand be-
zoeken. Buiten zie je aan de hand van de natuurstenen 
maquette hoe groot het kamp is geweest en hoeveel 
gebouwen er stonden. Geheel terecht won het museum 
in 2016 de Bankgiro Loterij Museumprijs.

De IJzeren Man
Een Vughtse ‘schat’ die er wezen mag. De IJzeren 
Man is een schitterende recreatieplas in de bosrijke 
omgeving van Vught. Via diverse fiets- en wandelroutes 
passeer je hier sfeervolle horecagelegenheden waar 
je onder het genot van een hapje en een drankje kunt 
genieten van het prachtige uitzicht. In de zomer kun je 
er heerlijk zwemmen en recreëren in het glasheldere 
water. In de winter worden er diverse winterse activitei-
ten georganiseerd.

Het centrum van Vught
Het Vughtse centrum kenmerkt zich door een compact 
en sfeervol karakter. Het is recent opgeknapt en de 
winkeliers geven je echt het gevoel dat je welkom 
bent. Je kunt er je dagelijkse boodschappen doen maar 
ook prettig winkelen. Er zijn diverse delicatessezaken 
gevestigd en ook op modegebied is er voor elke leef-
tijdscategorie voldoende aanbod.

Wandelen en fietsen
In en om Vught liggen de nodige kilometers aan wan-
del- en fietspaden. Deze routes leiden langs verschil-
lende ‘schatten’ en door de prachtige landgoederen die 
Vught rijk is. Onderweg is er voldoende gelegenheid 
om aan te meren voor een lekkere kop koffie of een 
andere versnapering. Alle wandel- en fietsroutes zijn 
verkrijgbaar bij de VVV in Vught of www. vvvvught.nl

Gastronomie
Hoe mooi is het om je, na een dag genieten van alle 
mooie bezienswaardigheden in Vught, te laten verwen-
nen bij één van de fijne restaurants die Vught rijk is. Het 
aanbod varieert van Michelinster tot laagdrempelig en 
gezellig eetcafé. Bij elk van deze gelegenheden kun je 
rekenen op een warm onthaal en een goede service.

Overnachten
Om te kunnen genieten van de ‘schatten’ van Vught 
heb je aan één dag niet voldoende. Waar wil je wakker 
worden? In de historische sfeer van Kasteel Maurick 
of op Landgoed Huize Bergen? Of overnacht je graag 
in een van de luxe suites van Motel van der Valk of wil 

je ontwaken in een van de B & B’s die Vught rijk is? De 
mogelijkheden zijn divers en het aanbod is groot.

Kom naar Vught en ervaar het zelf! Wil je meer informa-
tie over Vught, kijk dan op www.vvvvught.nl

In de driehoek van de N65 en de A2 ligt één van de meest groenrijke 
gemeentes van Noord-Brabant, Vught. Deze historische plaats her-
bergt, naast een bruisend centrum en een royaal gastronomisch en 
recreatief aanbod, vele historische ‘schatten’. Deze unieke combina-
tie maakt een bezoek aan Vught meer dan waard!

Kom en ontdek de ‘schatten’ van Vught

4 5



Michelin begon reeds in 1900 met het uitgeven van gidsen om chauffeurs te wijzen op restaurants 
en hotels in Frankrijk. Deze gidsen waren alle kosteloos. Het verhaal gaat dat de gebroeders Michelin 
een garage bezochten en zagen dat hun gidsen werden gebruikt als ondersteuning van werkbanken. 
Tijdens het Interbellum bracht men ook een Michelingids uit voor het oorlogstoerisme. Een voorbeeld 
hiervan was de gids “L’Yser et la Côte belge” van 1920 die je naar tal van oorlogsrelicten bracht, zoals 
de meest populaire attractie Batterij Pommern in Koekelare, het voormalig grootste kanon ter wereld. 
Rond 1926 introduceerde men dan de gids met de eerste ster voor restaurants. Later in de jaren dertig 
werden de tweede en derde ster toegevoegd.

De jaarlijks verschijnende Rode Gidsen van Michelin 
bevatten een selectie van hotels en restaurants. 
Vroeger bestond er één Rode Gids voor Nederland, 
België en Luxemburg samen, sinds 2007 is er een 
voor Nederland apart. De hotels en restaurants zijn 

qua comfort en 
inrichting geklas-
seerd met huisjes 
(voor de hotels) 
en bestekjes (voor 
de restaurants), 
van één huisje/
bestekje voor een-

voudige gelegenheden tot vijf voor de absolute luxe 
klasse. Die indeling staat echter los van de toeken-
ning van Michelinsterren, want die hebben voorna-
melijk met de kwaliteit van het eten te maken.

Restaurants worden -behalve door de hoofdinspec-
teur- meestal anoniem bezocht, wat wil zeggen dat 
de Michelin-inspecteur zichzelf niet bekendmaakt. 
Bij het verschijnen van de jaarlijkse gids is er altijd 
aandacht in de pers voor de toekenning van sterren. 
Het verkrijgen van een nieuwe ster wordt door veel 
chefs als een bewijs van waardering beschouwd 
en kan het zakencijfer van het restaurant omhoog 
drijven, hoewel dit lang niet altijd het geval is. 
Omgekeerd kan het verlies van een ster nadelig zijn 
voor de reputatie van het restaurant. Daarom wordt 
wel eens gezegd dat het een grotere uitdaging is om 
Michelinsterren te behouden dan er een te krijgen.

Kortom flexibiliteit, een gemoedelijke ambiance 
en gastvrijheid staan voor ons op de eerste 
plaats. Dat dit in 2008 bekroond werd met een 
Michelinster is natuurlijk onze grote trots.

De Heer Kocken werkt met een klein vast 
team, met in de keuken de extra handjes van 
leerlingen en/of stagiaires die het vak willen 
leren onder leiding van John Kocken. 
Marc Kroon is verantwoordelijk voor de wijn-
spijs combinaties en neemt de leiding in het 
restaurant samen met Kirsty de Heer. Juist 
omdat we met een klein team werken, is ieder-

De Heer Kocken begonnen in 1998 te ‘s-Hertogenbosch en sinds 2000 gelegen in een 
prachtig oud pandje in Vught. Onze droom is altijd geweest dat wij een restaurant wilden 
openen waar de gast zich prettig voelt, een ontspannen sfeer heerst en waar je puur en 
(h)eerlijk kunt eten.

een op elkaar ingespeeld waardoor we met 
elkaar gaan voor een geslaagde avond voor 
elke gast. Het is ook mogelijk om met grote 
gezelschappen te dineren, lunchen of zelfs uw 
bruiloft te vieren. 
Meer informatie? Neem contact met ons op.

Wij hopen u snel te mogen begroeten in ons 
restaurant.

John Kocken en Kirsty Kocken-de Heer
Team DHK

Taalstraat 173, 5261 BD Vught, 073 656 94 94, info@deheerkocken.nl - www.deheerkocken.nl
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Luxe High Tea
Geniet van een luxe High Tea 
in een bijzondere ambiance met een 
schitterend uitzicht over de binnentuin 
of slotgracht van Kasteel Maurick

In brasserie Catharina van Maurick serveren 
wij 7 dagen per week tussen 10:00 en 16:00 
uur een luxe High Tea. 

Kijk voor meer informatie en reserveren op:
www.kasteel-maurick.nl

Smaakbeleving: Hendrik van Maurick
De keuken van à la carte restaurant 
Hendrik van Maurick laat zich omschrijven 
als een grenzeloze gastronomische 
ontdekkingsreis. 

Een wereldkeuken met verwondering. Ontdek 
ons culinaire aanbod en geniet van de (smaak)
beleving van Hendrik van Maurick!

Compagnons Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo hebben Kasteel 
Maurick (sinds 1257) opnieuw leven in geblazen. Door de historie van Kasteel 
Maurick te koesteren en dit te combineren met een moderne invulling is het 
resultaat meer dan verrassend te noemen. Van het à la carte restaurant ‘Hendrik 
van Maurick’ tot diverse ruimtes voor een prachtig feest of een romantische 
bruiloft. En van een prettige zakelijke ambiance in één van de 8 stijlkamers tot 
een mooie ontmoeting in brasserie Catharina van Maurick. 

Maurick 3  |  5261 NA Vught  |  + 31 (0) 73 204 80 28  |  info@kasteel-maurick.nl Volg ons op
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IJzeren Man Vught - het langste strand van Brabant. 
Bekend in de wijde omgeving en met een rijke histo-
rie. Van zandafgraving tot bosmeer, van bosmeer tot 
zwembad en van zwembad tot veelzijdige recreatie-
plas in een prachtige bosrijke omgeving - Natuurlijk 
genieten!

Strandhuys
Ibiza-gevoel in eigen land... Wil je genieten van lekker 
eten en drinken op een ligbedje, op het terras of in het 
restaurant? Dan is het Strandhuys dé plek voor ultiem 
genieten aan het water.

Strandpaviljoen
Op zoek naar een unieke locatie voor je bruiloft, feest-
avond, sfeervol diner, zakelijke bijeenkomst of event 
aan het water? IJzeren Man Strandpaviljoen - 
voor jouw event aan het water!

Strandbad
Zonnen, zwemmen, vertoeven op het terras, een grote 
speeltuin en diverse activiteiten op het water en in de 
bossen. Voor een heerlijk dagje uit met het hele gezin.

Stranduitjes
De mooie bos- en strandlocatie biedt een geweldige 
ambiance voor de leukste teambuilding en groepsuitjes. 
Bel gerust voor jouw volgende bedrijfsuitje, groepsuitje 
of schooluitje en beleef het zelf.

Van harte welkom bij IJM!

Natuurlijk genieten bij 
De IJzeren Man Vught

www.ijzerenman.nl

Ingrediënten
– 400 gram rabarber   – 225 gram suiker
– 200 gram zelfrijzend bakmeel, gezeefd
– 200 gram roomboter op kamertemperatuur
– 50 milliliter karnemelk   – 3 eieren
– 1 zakje vanillesuiker en poedersuiker
- bakpapier en bakplaat

Bereiding
Verwarm de oven voor op 160 graden. Knip een stuk 
bakpapier af van 40 cm. Vouw het papier rondom 2 keer op 
3 cm van de rand om, zodat je een dubbeldik wandje van 
3 cm hoog hebt en zet de hoeken vast met paperclips. Leg 
de zelfgemaakte bakvorm op de bakplaat. Klop in de keu-
kenmachine of met de mixer de boter met 200 gr suiker, de 
vanillesuiker en een ½ theelepel zout zacht en schuimig. Klop 
er de eieren een voor een door en voeg pas een volgend ei 
toe als het volledig is opgenomen. Voeg de karnemelk toe 
en meng het goed. Spatel er luchtig het bakmeel door en 
verdeel het beslag gelijkmatig over de papieren vorm. 
Maak de rabarber schoon, halveer de stengels over de 
lengte en snijd ze door midden. Druk de rabarber in het 
beslag en bestrooi met de rest van de suiker. Bak de cake 
in de oven in 50-55 minuten goudbruin en gaar. Laat de 
cake afkoelen en bestrooi royaal met poedersuiker. Heerlijk 
met een bolletje slagroomijs. Variatietip: voeg 200 gram 
aardbeien toe. 
Bron: www.pluktuindebosrand.nl/ Foto: www.soeskookt.nl 

Rabarber plaatcake 
met karnemelk
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wonderlijke wandelingen met augmented realityy
Knooppunt Vught:

Het vertellen van verhalen is belangrijker dan ooit. 
Men kan er van leren, erdoor vermaakt worden of even 
wegdromen in een ander verhaal wereld. Maar wat als 
je een verhaal kunt meemaken,  precies op de plek waar 
het zich ooit heeft afgespeeld ?
Location based storytelling zorgt voor deze impact, 
door verhalen en informatie te geven op plaatsen waar 
het er echt toe doet. Men krijgt op exacte locaties ver-
halen te horen over historie, cultuur of natuur. Verhalen 
komen hierdoor tot leven en kunnen door middel van 
augmented reality (opnieuw) in de werkelijkheid gezet 
worden.

Herleef het verleden, en ontdek Vught en omstreken op 
een interactieve manier met Knooppunt Vught en wordt je 
bewust van deze bijzondere omgeving. 

Knooppunt Vught  (KV) is een mobiel platform dat gebruik 
maakt van augmented reality functionaliteit . Hiermee 
kunnen in Vught en Cromvoirt wandelingen en verhalen op 
een fantastische manier worden gecombineerd middels 
‘location based story-telling’ waarbij (historische) perso-
nages en relevante informatie van een specifieke plek tot 
leven wordt gebracht.

Op dit moment bestaan er reeds een drietal wandelingen 
die met Knooppunt Vught kunnen worden afgelegd. De 
routes die nu beschikbaar zijn,  zijn o.a. ‘Herleef Huize 
Bergen’ waarbij men in het jaar 1947 met huisknecht Vonk 
een reis door de tijd maakt en kennis maakt met de voor-
malige bewoners van het landgoed Huize Bergen, Willem 
van Beuningen en Charlotte van Beuningen-Fentener van 
Vlissingen en enkele mensen van het huispersoneel. 

Andere wandelingen beschrijven het roemruchte Regi-
ment Wielrijders op de Isabellakazerne en de belegering 
van ’s Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629 vanuit 
de Vughtse stellingen.
De wandelingen op Knoopunt Vught worden voortdurend 
uitgebreid.

Download de gratis app in de Google Play store of Apple 
Store. Vervolgens kunt u na het inloggen kiezen welke 
betaalde of gratis wandeling u wenst te installeren. Meer 
informatie of contact via www.knooppuntvught.nl of op 
Facebook  https://www.facebook.com/KnooppuntVught/.
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Nationaal Monument 
Kamp Vught 

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught - 073 656 67 64
www.nmkampvught.nl
entree 6 euro (18+); 3 euro (10 t/m 17)
Met Museumkaart/Veteranenpas gratis

Geopend
april t/m september: maandag 10.00-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 12.00-17.00 uur 

Barak 1B 
Atlantis 1B, 5263 MC Vught
Geopend
woensdag, zaterdag en zondag 12.00 tot 17.00 uur.  
Extra in vakantie  (zie website)

Elke zondag en in vakanties 14.00 uur
Rondleiding door herinneringscentrum. Deelname 2 / 
1 euro (10 t/m 17) + entree. Kaartverkoop op dag zelf. 
Voor meer info bel (073) 6566764 of kijk op 
www.nmkampvught.nl 
Boek uw eigen rondleiding met een groep;  voordelig 
tarief.

Expositie t/m 18 juni
‘Kijk niet om/Don’t look back’ met actuele oorlogsfoto-
grafie van Marielle van Uitert 

Aan de rand van Vught ligt Nationaal Monument 
Kamp Vught, gelegen op een deel van het voormalig 
Kamp Vught. In 1943 werd hier het Konzentrationsla-
ger Herzogenbusch gebouwd – het enige SS-concen-
tratiekamp buiten nazi-Duitsland. Een bezoek geeft 
u een beeld van het ontstaan van Kamp Vught en het 
nationaal-socialistische systeem.  

Met een rondleiding krijgt u nog beter een indruk van 
het kamp. De gids vertelt aan de hand van de authen-
tieke kampgracht, de gereconstrueerde wachttorens en 
barak, het ‘kindermonument’ en het crematorium hoe 
mensen in Kamp Vught terecht kwamen.  
De persoonlijke verhalen die bekend zijn over oud-
gevangenen maken uw bezoek tot een indrukwek-
kende ervaring. Of verrijk uw bezoek met de audiotour 
(te leen voor € 2,00 aan de balie in Nederlands, Engels 
en Duits). Het museum won in 2016 de publieksprijs 
BankGiro Loterij Museumprijs in de categorie oorlogs- 
en verzetsmusea.



Het is heerlijk genieten in Theetuin het Aardrijk tussen de dieren 
en de bloemen. Een bezoek aan het inspiratiemuseum is zeker de 
moeite waard. Dit jaar is er weer een verrassende expositie en zijn er bloemen-
zaden te koop. Ook een welkom in ons spullenwinkeltje. (voor onze bijzondere 
ruiters) Wellicht ontmoeten we u voor een heerlijke lunch of een High Tea 
(beide op afspraak) of op één van de workshops. Beleef het in het Aardrijk. 

Het Aardrijk, Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum
T: 073-5519078, www.hetaardrijk.nl

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 

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

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



LogEREN in   het zuiden
Camping Uit en Thuis
Onze kleine, rustige gezinscamping ligt prachtig mooi verscholen op de 
Brabantse Wal. Een unieke locatie voor mensen die rust en groene ruimte 
zoeken. Het 8 hectare grote bosterrein is door de inrichting een lust voor 
het oog en heeft het hoogteverschil van de Brabantse Wal in zich. Hier 
kamperen betekent volop genieten in een mooie entourage, voorzien van 
alle gemakken. Zoals een zwembad, water/zandspeeltuin en een heuse 
kinderboerderij.
Heimolen 56, 4625 DD Bergen op Zoom, 0164 - 233 391, 
www.campinguitenthuis.nl 

Minicamping de Tramhalte
Geniet van de Brabantse gastvrijheid… u wordt ontvangen met een 
kopje koffie. Onze camping ligt aan de rand van Esbeek, 3 km afstand 
van Hilvarenbeek. Wij bieden 22 ruime staanplaatsen, 2 luxe vakantie-
huisjes en “Logeren in den Hooiberg”. Tevens kunt u gebruik maken van: 
recreatieruimte, verwarmd toiletgebouw, overdekte fietsenstalling, fiets- 
en wandelroutes, kinderspeeltuin, bibliotheekje, elke ochtend warme 
bakker.  Onze camping ligt in een bosrijke omgeving.
Oude Trambaan 21, 5085 NH Esbeek, 013 - 516 93 75, 
www.minicampingdetramhalte.nl

Gastenverblijf De Vogelshoek
Vlakbij Escharen ligt de boerderij van Frans en Toos, een oase van rust 
en grenzend aan een prachtig natuurgebied. Op het terrein biedt Toos 
onderdak aan haar paarden en er is een tuin met uitzicht op het fraaie 
landschap. De Vogelshoek is een paradijs voor de meest uiteenlopende 
vogels. De boerderij wordt geflankeerd door een veldschuur en een stal 
met daarin een paardenonderkomen en een 4-persoons gastenverblijf. 
Kievitweg 2, 5364 NV  Escharen, 0486 - 471 948, 06 - 4622 1533, 
www.vogelshoek.nl    

Minicamping De Nieuwe Drenck 
Onze gezellige camping in het prachtige natuurgebied “de Woensdrechtse 
Heide” is voorzien van alle faciliteiten en biedt volop plezier voor jong en 
oud. In de zomervakantie zijn er allerlei uitdagende jeugdactiviteiten. U 
kunt bij ons compleet ingerichte caravans huren vanaf € 200,- per week! 
Ook hebben wij een prachtige kinderboerderij met grote zandspeeltuin en 
een smakelijk pannenkoekenrestaurant.
Zuidgeest 17, 4625 DG Heimolen (Bergen op Zoom), 0164 - 265 745, 
06 - 339 56 200, www.denieuwedrenck.nl

Camping ‘t Hofland 
Te midden van de mooie Brabantse landerijen ligt op een steenworp af-
stand van Chaam en de Chaamse bossen onze minicamping ‘t Hofland. Een 
kleine, nieuwe en charmante camping, op een historisch stukje Chaam, 
waar u van rust en natuur kunt genieten. Op de royale plekken, gesitueerd 
rondom onze natuurvijver, komt u volop in de Brabantse sfeer. Onze cam-
ping is gelegen aan het fietsknooppunten- en wandelknooppuntennetwerk 
De Baronie en de natuurhistorische wandeling Chaam.
Kerkdreef 2, 4861 PW Chaam, 06 - 373 11 093, www.campinghofland.nl 

B&B Guest House Gustav Interiors
Zweedse landelijke stijl in het centrum van historisch Grave: op de bovenste 
etage van ons monumentale pand bevindt zich onze ruime B&B Guest 
House. Natuurlijk ook helemaal in Gustaviaanse sferen ingericht! De B&B 
heeft een zithoek, eethoek, luxe badkamer met prachtig badlinnen, een 
compleet ingericht keukentje en een klein dakterras. Slapen kan in een 
royaal tweepersoons bed of in de ruime eenpersoons bedstee. Het biedt 
plaats aan 5 pers. Er is ook nog een aparte 2 pers. kamer bij te boeken!
Rogstraat 17, 5361 GP Grave, 0486 - 421 440,
www.gustavinteriors.com



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!

Bereiding
Maal de beschuiten in een keukenmachine. Klop de 
eieren los in een schaal. Doe het vermalen beschuit 
in een aparte schaal. Verhit de zonnebloemolie in 
een frituurpan of een andere pan met een stevige 
bodem. Dep de kabeljauw droog met keukenpapier. 
Haal elk filet door het ei en vervolgens door het 
gemalen beschuit; herhaal dit een keer. Test of de 
olie heet genoeg is: leg een klein stukje vis in de 
olie - als de olie bruist, is die heet genoeg. Leg de 
kabeljauwfilets met een schuimspaan voorzichtig in 
de olie, en frituur 3 tot 5 minuten aan elke kant. Haal 
de filets uit de pan als ze knapperig en  bruin zijn, en 
gaar van binnen. Laat ze uitlekken op keukenpapier. 
Eet smakelijk!

Ingrediënten
5 beschuiten, 2 eieren
4 kabeljauwfilets
5 dl zonnebloemolie

Zoutarm en krokant: 
kibbeling

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!
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Tot de jaren zestig was Tilburg het “Rome van het Noor-
den” met z’n vele kerken en kloosters. De opengestelde 
kloostertuinen zijn daar nu een plezierige erfenis van. Til-
burg is trouwens omringd door groen. Niet alleen in het 
centrum, maar zeker ook daar buiten kunt u met onze 
gidsen heerlijk wandelen en de Bourgondische  sfeer 
absorberen. Stadsgidserij kan u zomaar  18 verschillende 
wandelingen aanbieden. Aanraders zijn onze Stadsbele-
vingen: wandelingen o.a. door het gezellige dwaalgebied 

Pak je fiets of ga te voet en ontdek Tilburg,  de zesde stad van Ne-
derland, ook wel het Hart van Brabant genoemd. Dat is het advies 
wat u meekrijgt van de gidsen van stichting Stadsgidserij. Tilburg 
is verrassend, onvoorspelbaar, een warme jas die je aantrekt. De 
stad heeft zich al jaren geleden ontdaan van  het “lelijke eendje-
simago”  en profileert zich thans als Onderwijsstad (universiteit en 
Hogescholen met 25.000 studenten) , Cultuurstad (Musea zoals De 
Pont en het Nederlands Textielmuseum)  het moderne Concertge-
bouw  en natuurlijk de prachtige Stadsschouwburg. 

rondom het centrum waarbij ook  een hapje en een 
drankje worden aangeboden of een 
rondleiding langs en een stukje varen  door 
de grootste binnenhaven van Noord Brabant? 

Maandelijks organiseren wij op een zondagmiddag 
een rondleiding of wandeling door telkens een ander 
bijzonder gedeelte van Tilburg. En wat denkt u van een 
rondleiding door ons Paleis-Raadhuis, eens het paleis 
van Koning Willem II.
Een rondleiding kan natuurlijk altijd op een Brabantse 
manier worden afgesloten : ’n Schrobbelér ? Proost!                                                                                                                             
Bij deze nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze 
stad! Bezoek onze website www.stadsgidserij.nl en u 
wordt geïnformeerd over onze activiteiten !21

Piushaven

Ontdek Tilburg op de fiets of te voet...
Het Markiezenhof wordt ook wel het pareltje van 
Bergen op Zoom genoemd. Het voormalige woonpaleis 
van de heren en markiezen, is vandaag de dag een 
van de fraaiste stadspaleizen van West-Europa. In het 

museum is altijd van alles te zien en beleven.   

HET MARKIEZENHOF

 markiezenhof.nl /zilver

Zilverwandeling met gids
Een ervaren gids van de Stichting Bezichtiging 
Monumenten leidt je langs de locaties waar zilver- en 
goudsmeden vanaf de middeleeuwen tot nu hebben 
gewoond en gewerkt. Ontdek hun sporen en maak 
kennis met historisch Bergen op Zoom, een stad met 
een divers en rijk verleden. Boek de zilverwandeling 
met gids bij VVV Brabantse Wal,  via  
info@vvvbrabantsewal.nl   

Beleef de zilvertentoonstelling
Zilver spreekt in het Markiezenhof! Bezoek van 20 mei 
t/m 29 oktober 2017 de interactieve 
tentoonstelling ‘Voorbij ijdelheid. Zes eeuwen zilver in 
en rond Bergen op Zoom’. Aan de hand van 16 verhaal-
lijnen en vele activiteiten voor jong en oud ontdek je 
de vele gezichten van zilver. Laat je verwonderen door 
prachtige objecten in allerlei soorten en maten. Maak 
een zilvertocht en ontdek waarom West-Brabant een 
belangrijk centrum was van de zilverproductie. 

Kermismuseum
Op de tweede etage vind je de grootste miniatuur 
kermisexpositie van de Benelux. Bergen op Zoom is 
sinds lange tijd de thuishaven van veel kermis-
exploitanten. Je wordt  hier meegevoerd in de wereld 
van glans en glitter, de middeleeuwse jaarmarkt en 
een complete miniatuurkermis met attracties. 



Proef het boerenleven 
op Zorgboerderij De Liesvelden

Geniet van het Laarbeekse leven, waar verleden en heden in 
natuur en cultuur samenkomen. Onthaast in Bourgondische 
Brabantse sferen en ervaar het rijke verenigingsleven.

Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel of kuier langs de Mariahoutse 
Lourdesgrot en bezoek een voorstelling in Nederlands 
mooiste openluchttheater. Laarbeek heeft diverse wandel- en 
fietsroutes die je leiden langs riviertjes, lopen, vennetjes en 
poelen. De groene specht lacht je toe terwijl de zonnedauw 
glinstert op de arme zandgronden.

Sla je tent op of overnacht in een bijzondere peelhut bij 
Eco-Touristfarm De Biezen. Eigenaresse Rina Renders schiep 
samen met haar man Wim een oase van rust. Kampeer tussen 
kunstwerken, inheemse dieren en bijzondere vegetatie. Een 
perfecte uitvalsbasis om levendig Laarbeek te ontdekken.
Meer informatie? VVV kantoor…Piet van Thielplein…

Marie-Christine van Lieshout

Laarbeek, 
groenste gemeente van Nederland

Sinds 1997 vormen Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout 
met kerkdorp Mariahout de gemeente Laarbeek. Deze 
actieve, jonge gemeente staat bekend als ‘Waterpoort van de 
Peel’ en heeft het honderdjarige Wilhelminakanaal en de nog 
oudere Zuid-Willemsvaart en binnen haar gemeentegrenzen 
stromen. Mede de combinatie water en natuur maakt dat 
Laarbeek zich sinds 2016 de ‘groenste’ van Nederland mag 
noemen. Naast een ruime populatie van inheemse dieren 
en  planten heeft Laarbeek een rijk verleden en een bloeiend 
verenigingsleven.
Wandel door het groene hart van Beek en Donk en zie ijsvo-
gels voorbij flitsen. Bewonder twee Lieshoutse beltmolens 
en hoor drie Laarbeekse harmonieën muziek maken. Drink 
eerlijke, voor u gebrande koffie in voormalig klokkengieterij 

Mensen een fijne en zinvolle dagbesteding geven op de 
boerderij. Dat hebben Jos en Nicolle Kanters uit Beek en 
Donk voor ogen met hun zorgboerderij.

Naast de zorgboerderij is er nog een melkveebedrijf, waar 110 
koeien gemolken worden door melkrobots. Daarnaast heeft 
de boerderij nog 80 stuks jongvee, en wat kleinvee zoals kip-
pen, konijnen, pony’s, en honden.
Zorgboerderij De Liesvelden heeft als doelgroep ouderen 
en jonge mensen met een vorm van dementie, en mensen 
met een niet aangeboren hersenletsel. Zorgboerderij De 
Liesvelden is aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren 
Zuid ( SZZ ).
We hebben kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. 
Zorgboerderij De Liesvelden heeft sinds 2012 het keurmerk 
“Kwaliteit laat je zien” van de federatie landbouw en zorg. 
Hiermee laten we ook zien dat we aan alle eisen voldoen die 
een professionele zorginstelling nodig heeft.
Mensen kunnen een vergoeding aanvragen bij de gemeenten 
(WMO) of bij het zorgkantoor (WLZ) voor dagbesteding. 
Omdat Zorgboerderij voldoet aan de kwaliteitseisen bieden 
wij Zorg in Natura aan.

Door samenwerking met Zorgonderneming Zorgboog in 
Balans en Fysiotherapie Kemps en Rijf kunnen we een arts 

oudergeneeskunde, psycholoog, ergotherapie en fysiothe-
rapie inschakelen en die zorg op de zorgboerderij aanbieden 
mocht dat nodig zijn.

Cliënten kunnen op de zorgboerderij deelnemen aan diverse 
binnen en buiten activiteiten. Zoals koeien en kalfjes verzor-
gen, kippen en konijnen en pony’s verzorgen, een maaltijd 
koken met eigen vlees en groente, werken in een aangepaste 
moestuin of in de belevingstuin tussen de bloemen en planten. 
Samen gezelschapsspelletjes spelen, bloemschikken, knutse-
len, geheugen training met de braintrainer, Muziek luisteren,  
jeu de boules spelen, groepsgym, wandelen, genieten van de 
rust en ruimte.  Voor ieder is er wel wat te doen.

Persoonlijke aandacht is voor Jos en Nicolle belangrijk.
Daarom zijn wij kleinschalig, en er zijn altijd voldoende gedi-
plomeerde krachten aanwezig, en vrijwilligers.
Nicolle vind het belangrijk om naar de toekomst te kijken, en 
meer te betekenen voor een cliënt dan alleen maar een leuke 
dag te bezorgen.

Zorgboerderij De Liesvelden
Putweg 2, 5741 TC Beek en Donk
06-51321276
info@zorgboerderijdeliesvelden.nl
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Rust, ruimte, gezonde frisse lucht, uitzicht op het polderlandschap 
van Halderberge, persoonlijke aandacht, gastvrijheid, gezellig-
heid... 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?

Minicamping Polderzicht
Een geslaagde vakantie op het platteland

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



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 
gefietst 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 17e 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 verrassende 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 
300 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 speciale frisdrankjes 
waaronder tonic.
 
Dan begin je aan een wijn avontuur waar geen einde aan lijkt te 
komen. Meer dan 400 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; Di t/m vrij 10-18 u en zaterdag 
10-17 u. Zo en Ma gesloten. Kapelstraat 29 Heeze.
 

Bij IJssalon Bellissimo kun je lekker genieten 
van heerlijk vers bereid schepijs. Wij serve-
ren ook overheerlijke ijscoupes, softijs en 
slush puppy met 8 smaken.
De nieuwe smaken dit seizoen zijn Tony’s 
chocolonely salty karamel, Crème Brulee, 
Lemon Pie, Raffaello, Pavlova en Zuurstok-
ijs.
Ook hebben wij een assortiment bonbons 
en diverse repen chocolade en harten met 
teksten leuk om te geven maar ook om te 
krijgen. Tevens kunt u genieten van koffie, 
cappuccino, latte macchiato met appeltaart 
of een verse slagroomsoes.
DUS KOM SNEL GENIETEN  !

IJssalon & Chocolaterie Bellissimo - Jan Deckersstraat 57 - 5591HP - Heeze - Tel: 040-2265555

IJssalon Bellissimo



Pannenhoefsebaan 31, 4891 ZA Rijsbergen
aardbeienterras@gmail.com

06-505 77 635

Het Huysmuseum in Etten-Leur is het West-Brabantse 
museum van de psychiatrie. De uitdaging is de psychiatrie 
toegankelijk maken door middel van vernieuwende, ver-
vreemdende en ook traditionele exposities.
Dat alles onder het motto “ontmoetingen zijn de beste 
manier om vooroordelen te overwinnen”.
Het Huysmuseum zal op 
u een onuitwisbare 
indruk maken! 

v. Bergenplein 39, 
4871 CD Etten-Leur, 
088 0164019 / 
088 0164350, 
www.huysmuseum.nl

Ruimte voor 
psychiatrie en 
beeldende kunst

Voor Vers & Meer
gewoon de lekkerste met

fruitig fruit
verse groente

gezonde salades
heerlijke maaltijden

tapas en delicatessen
vegetarisch en biologisch

Geen keuken prinses of prins,
of gewoon geen zin om te koken?
Onze maaltijden van soep tot toetje smaken zoals 
u van thuis uit gewend bent.
Slecht ter been, geen tijd of geen vervoer?
Wij bezorgen uw boodschappen tot op het aanrecht.
Geschenk of cadeaubon?
Onze gezonde geschenken vallen bij elke 
gelegenheid in de smaak.

HEERLERBAAN 146A, TEL. 045-5410885
WWW.EET-IDEE.NL

B&B Steenbergen is gevestigd in de karakteristieke woning 
aan de rand van het centrum van het stadje Steenbergen in 
Noord Brabant. 
Wij hebben voor U in onze woning een studio van ruim 100m2  
ter beschikking die gevestigd is op de tweede verdieping van 
onze woning en die sfeervol is ingericht met alle gemakken 
van de moderne tijd. Eigen badkamer met ligbad en toilet en 
complete keuken.
U kunt overnachten in de studio en ontbijt zelf verzorgen of 
gebruik maken van een ruim ontbijtpakket,  tevens kunt u de 
studio voor wat langere tijd huren als  bv vakantieverblijf.
Tevens hebben wij voor u op de eerste verdieping een com-
pleet appartement bestaande uit twee slaapkamers namelijk 
de Suite en de Bedstee kamer, een schitterende badkamer, 
zitkamer met open keuken en een eethoek waar uw ontbijt 
geserveerd kan worden.
Koffie en thee faciliteiten zijn aanwezig en waar u gratis ge-
bruik van kunt maken en is er uiteraard in de de gehele B&B  
gratis Wifi en is daarom mede ideaal voor de zakelijke reiziger 

Wij zouden u graag van harte welkom willen heten bij 
Bed and Breakfast Steenbergen. 
Marion en Henk Theulings
Wouwsestraat 54
4651 DX Steenbergen
Tel 0031(0)167 563021
Mob 0031(0)655 703268
benbsteenbergen@ziggo.nl
www.benbsteenbergen.nl

Welkom bij Bed & Breakfast 
Steenbergen

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
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Dagje uit in Weert 
Weert is dé plek voor een gezellig dagje weg. Het aanbod is 
uitgebreid en het biedt voor elk wat wils. Cultuur, sporten, 
shoppen of liever de natuur in? Het is de diversiteit waar 
Weert zijn kracht aan ontleent. De stad kent een historische 
binnenstad die rijk is aan winkels en gezellige horecage-
legenheden. De Martinuskerk staat in de ‘Top 100 van de 
Nederlandse monumenten’. 
Laat je dus verrassen door wat de vlaaienstad allemaal in 
huis heeft. Of maak boeiende stadswandelingen onder 
leiding van stadsgidsen.  Behalve natuur is er uiteraard 

nog meer in Weert te beleven. Denk aan theater, concer-
ten, bioscoop, winkelacties, cultuur etc. Voor de complete 
agenda zie www.metonsinweert.nl. Ze zeggen weleens: 
gezelligheid maak je zelf. Maar in Wieërt wordt het je wel 
erg gemakkelijk gemaakt.

Lekker naar buiten!
Hoe kun je nu beter van het voorjaar genieten dan lekker 
naar buiten te gaan? Weert is uitgeroepen tot de Groenste 
regio van de wereld. En tal van activiteiten laten je genieten 
van de prachtige natuur. In Weert en omgeving ligt meer 

Weert: Groenste Regio van de Wereld

Deze titel draagt Weert met veel trots. De benoeming heeft de stad definitief op de kaart gezet. Grenspark 
Kempen~Broek is een uitgestrekt natuurgebied van 25.000 hectare met meer dan tweehonderd kilometer aan 
bewegwijzerde routes voor wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers. Dit grensoverschrij-
dend natuurgebied is vier keer groter dan de Veluwe. Wil je eens op een bijzondere manier het GrensPark 
Kempen~Broek ontdekken? Ga dan op pad met een verkenner. Ontdek de stilte, proef de wildernis of kom op 
adem in de uitgestrekte natuur van het GrensPark. Je kan elke 2e of 4e zondag van de maand mee. Kijk op 
www.kempenbroek.eu voor het complete programma.

dan tweehonderd kilometer aan bewegwijzerde routes voor 
wandelaars, fietsers, ruiters en menners. Voor verschillende 
routes en arrangementen kijk op www.vvvweert.nl. Maar er 
is meer!

Historie en natuur op de Boshoverheide
De wortels van het gebied zijn verankerd in een ver verle-
den. Bekijk de urnenvelden op de Boshoverheide, met 900 
grafheuvels en een omvang van 30 hectare het grootste 
prehistorische urnenveld van Noordwest-Europa. Vanaf een 
pad zijn de talrijke grafheuvels goed te overzien.

Ommetje Romeinse brug
Jaren geleden zijn tijdens graafwerkzaamheden aan de 
Tungelroyse beek restanten gevonden van een 60 meter 
lange houten beekbrug uit de Romeinse tijd. Je kan in de 
buurt naar een replica gaan kijken. Er zijn twee bewegwij-
zerde ommetjes door dit mooie gebied, een van 5 en een 
van 4 km lang.

Bezoek een molen
Weert heeft negen monumentale molens, waarvan de 
meeste nog draaien. De Molenstichting Weerterland organi-
seert molenrondleidingen en activiteiten. Iedere woens-
dagmiddag en zaterdagochtend kun je zonder afspraak een 
bezoek brengen, kijk voor info op www.molensinweert.nl.

De schans van Laar
Schansen zijn verdedigingswerken die in het verleden 
de inwoners beschermden tegen plunderende troepen. 
De schans van Laar uit 1637, werd in 1942 geschonken 
door de dorpsbewoners aan de parochie om er een kerk 
te bouwen. De schans is in 2009 volledig gerenoveerd op 
basis van historisch onderzoek. Deze schans is, samen met 
de Boshoverschans, de best herkenbare boerenschans van 
Nederland.

De IJzeren Man
Op de plek waar in 1912 Het IJzeren Man meer ontstond 
door een zandafgraving ligt tegenwoordig een prachtig 
recreatiegebied met kronkelende waterlopen, bossen en 
vennen. Hier vind je alles voor een ontspannen of juist een 
sportief dagje uit zoals een tropisch zwembad, klimbos, 
waterskibaan, overdekte kinderspeeltuin en een natuur-en 
milieucentrum. Het is de startplek voor tal van routes voor 
wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters. Het drie 
kilometer lange allemanspad, een prachtig verharde route 
zonder drempels, is speciaal aangelegd voor rolstoelen en 
kinderwagens.

fotograaf Smile Fotografie

fotograaf Paul Rous
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Restaurant OH30 
Tijdens heerlijke zomerse dagen wordt het extra genieten in onze 
prachtige tuin!
“Wij trekken alles uit de kast om u een geweldig bezoek te doen beleven
Of u nu komt voor een snelle 2-gangen lunch of een uitgebreid 6-gangen 
diner, Wij leggen u helemaal in de watten met OH-verheerlijke gerechten 
en wereldse wijnen” OH30 staat voor trendy, los en ongedwongen, maar 
wel met perfectie!
Restaurant OH30 ∙ Weert ∙ 0495-850802, 
www.restaurantoh30.nl 
woensdag t/m zondag

Taverne de Oude Munt
Hartje stad, aan de Muntpromenade 7. Taverne de 
Oude Munt is een rijksmonument dat dateert uit de 
16e/17e eeuw. Hier werden door de Graven van Horne 
hun munten geslagen.
Sinds 1974 is het een populair restaurant. Favoriete 
gerechten zijn de Chateaubriand, scampi’s en niet te 
vergeten onze Brochette Frappante, welke van ‘heinde 
en verre’ bekend is.
Taverne de Oude Munt, Muntpromenade 7, 
6001 EH Weert, 0495-521635
info@tavernedeoudemunt.nl

Brownies & downies Weert
Midden in het gezellige centrum van Weert, naast het oudste steegje van 
de stad, kun je ons sinds begin augustus 2016 vinden, in ons pand met 
een karakteristieke monumentale gevel. Ons bijzondere team bestaat voor 
een groot deel uit trotse, getalenteerde jongens en meiden met een lichte 
beperking en een afstand tot de normale arbeidsmarkt. Samen doen we er 
alles aan om een heerlijke lunch, een fraai gepresenteerd warm gerecht of 
een lekkere kop koffie met wat zoetigheid op te dienen. Maar wij doen nog 
meer..... vraag na of kom vooral langs! Tot snel!
Warme groet van Paul & team
Langstraat 4 - 6001 CV Weert - 0495 769 092 - 
weert@browniesanddownies.nl

Huyskamer Daatjeshoeve 
Gelegen aan het Weerterbos ligt Huyskamer Daatjeshoeve, een Huy-
skamer waar iedereen van harte welkom is. In de zomer is het goed 
vertoeven op het sfeervolle terras op de binnenplaats en in de winter 
lekker opwarmen bij de kachel. Onze Huyskamer is een geweldige 
plek voor fietsers en wandelaars om hun tocht te beginnen of om af 
te sluiten. Overdag een lekkere lunch en in de avonduren een plek 
voor een sfeervol bourgondisch diner.  
Welkom Thuys! 
Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert, 0495-697319, 
info@daatjeshoeve.nl

Kom langs in ons 
proeflokaal op:
donderdag  17 - 23 uur
vrijdag  16 - 23 uur
zaterdag  14 - 23 uur
zondag  14 - 21 uur
Parallelweg 143, Weert 
www.weerterstadsbrouwerij.nl 



Het Birgitinessenklooster aan de Maasstraat in Weert 
is een oase van stilte. 
In het stadsarchief van Weert wordt vanaf 1442 
melding gemaakt van een klooster op de Maasstraat. 
Midden in het centrum van Weert, in de schaduw van 
de Sint Martinuskerk, bewonen vanaf 1843 zusters 
Birgittinessen deze abdij. De Birgittinessenorde werd 
gesticht door de Heilige Birgitta (Zweden, 1303-
1373). De officiële naam van de Birgittinessenorde is: 
Orde van de Allerheiligste Verlosser. 

De  orde heeft een sterk contemplatief karakter. Het 
motto van de zusters is Amor Meus Crucifixus Est. 
Anders omschreven: zij bezinnen zich op het lijden 
van Jezus Christus. In hun gebed verlangen zij tevens 
naar eenheid onder alle Christenen. Ut Unum Sint (‘dat 
zij allen één mogen zijn’) wordt dan ook hun missie 
genoemd. Pas in de 20ste eeuw is naast christelijke 
eenheid en het lijden van Christus ook gastvrijheid een 
belangrijke rol gaan spelen in het apostolaat van de 

Birgittinessenklooster te Weert
...een oase van stilte

orde. Dit element werd toegevoegd door de inmiddels 
heiligverklaarde Moeder Maria Elizabeth Hesselblad 
(1870-1957). Geïnspireerd door haar landgenote 
Birgitta trok zij naar Rome, waar ze echter geen Birgit-
tinessen meer aantrof. Toen in de loop van de tijd het 
aantal slotzusters in het Birgittinessenklooster in Weert 
afnam, werd besloten om een deel van het klooster 
om te bouwen tot gastenhuis. In 2006 kwamen enkele 
zusters van verschillende nationaliteiten om de conti-
nuïteit aan het Birgittijnse leven in deze plaats te geven 
en een liefdevolle gastvrijheid aan de mensen aan te 
bieden.

De zusters leven op de rand van het contemplatieve le-
ven. Het klooster bestaat uit een kapel, het slot – enkel 
toegankelijk voor de zusters zelf-  de tuin en het gas-
tenverblijf. Sinds de komst van de jonge Birgittinessen 
is het mogelijk om als gast in het voormalige slotkloos-
ter ‘Maria Hart’ te verblijven. Kijk voor meer informatie 
over het gastenhuis op www.birgittinessen.nl.

Ca. 500m2 groot en uw specialist 
op het gebied van wijnen, 

gedistilleerd en bieren.
Al ruim 47 jaar het vertrouwde 

adres voor goede kwaliteit 
en service!

Winkelcentrum Moesel (gratis parkeren!)
Oranjeplein 233-237

6006 CX WEERT
0495-535034

www.wijnhuisweert.nl
33

Kleinvosseven verhuurt een aantal vakantiebunga-
lows op vakantiepark ‘t Vosseven, gelegen in midden 
Limburg. De bungalows zijn zeer comfortabel, luxe en 
compleet ingericht en zijn tevens voorzien van gratis 
WiFi.

Het park is zeer geschikt voor 50-plussers  en heeft een 
sfeervol en goed restaurant. Natuurliefhebbers, fiet-
sers en wandelaars zullen 
zich hier zeker vermaken. 
Zeker omdat we sinds 
2014 een nieuw wandel- 
en fietsnavigatiesysteem 
via GPS hebben. U kunt 
daar gratis gebruik van 
maken. 
Diverse fiets- en wandel-
routes zijn in de omgeving uitgezet en kunnen vanaf 
het park worden gestart. Zowel op schrift als op de 
GPS. Omliggende natuurgebieden als de Grote Peel, de 
Tungelerwallen en de Stramproyse Heide zijn zeker de 
moeite waard om te bezoeken.
Wij willen u graag als gast ontvangen en laten ervaren 
wat wij u te bieden hebben.

Vakantiebungalows
Kleinvosseven

Vriendelijke groeten 
Henk en Marion Theulings

Lochtstraat 26, 
6039 RV Stramproy
tel 0655 703268
kleinvosseven@home.nl
www.kleinvosseven.nl



Restaurant Bretelli is gelegen in het stadshart 
van Weert. In dit sfeervolle restaurant van Jan en 
Patricia Marrees staan topgastronomie én een 
gezellige ongedwongen sfeer voorop. Bij Bretelli 
voel je je  als gast thuis, waardoor je heerlijk ont-
spannen kunt genieten van de elegante keuken 
met mediterrane en internationale invloeden.

Jan Marrees voert een innovatieve keuken 
waarin hij durft te spelen met allerlei smaken. De 
gerechten zijn doordachte composities waarbij de 
som altijd meer is dan de delen.
De ingrediënten moeten elkaar altijd versterken. 

Elegantie en complexiteit worden op harmoni-
euze wijze samengebracht.

De wijnkelder van Bretelli is beroemd en be-
faamd. De prachtige oude gewelven onder het 
restaurant herbergen de top van de Italiaanse wij-
nen. Hier vind je de mooiste Brunello’s en Super 
Tuscans. De wijnkaart is grotendeels Italiaans 
maar sommelier Patricia Marrees biedt binnen 
wijnarrangementen ook perfect passende wijnen 
uit andere landen.

Bij Bretelli willen we de gasten op het allerhoog-
ste niveau laten genieten van alle aspecten van 
de gastronomie. Dus heerlijk eten en drinken, 
maar dan wel op een manier dat er gelachen mag 
worden. Een ongedwongen sfeer en gezelligheid, 
dat is waar de gastvrijheid van Bretelli bekend 
om staat.

Bretelli
Hoogstraat 8 6001 EV Weert 
Telefoon: 0495-452028 
contact@bretelli.nl  
www.bretelli.nl

Wist u dat u nu sinds kort ook de mogelijkheid heeft om met uw dinerbon zeer chique te 
gaan dineren in een restaurant met een echte Michelin ster? Dat zou toch een erg bijzon-
dere besteding zijn van de dinercheque die u cadeau heeft gekregen. Het sterrenrestau-

rant waar u met uw dinerbon van harte welkom heet is restaurant Bretelli. 

Restaurant Bretelli ligt midden in het centrum van de 
stad Weert. De eigenaars van dit sfeervolle sterrenres-
taurant heten Jan en Patricia Marrees en zij hebben 
als doel om u in een gezellige en ongedwongen sfeer 
te kunnen laten ontspannen en genieten van de 
elegante mediterrane keuken. U zal zich bij restaurant 
Bretelli snel thuis voelen en daardoor kunt u nog 
meer genieten van het heerlijke eten.

Jan Marrees in eigen persoon zwaait in de keuken van 
restaurant Bretelli de scepter. Het is een innovatieve 
keuken waarin wordt gespeeld met vele verschillende 
smaken. Uiteraard zijn de gerechten door deze top-
kok zorgvuldig gecomposeerd, zodat de ingrediënten 
elkaar allen versterken. De gerechten worden op die 

manier tegelijkertijd complex en elegant! Een voor-
beeld van de gerechten die u bij restaurant Bretelli op 
de kaart vindt is de gebraden kalfshaas met gestoofde 
ossenstaart, geserveerd met verschillende bereidingen 
van wortelsoorten en uien met Madeira jus. Ook kunt 
u genieten van een heerlijk stuk gebakken zeeduivel 
met Pata Negra ham, ravioli van rucola, bloemkool, 
Salsa Verde van basilicum en een romige saus van 
pijnboompitten.

Lijkt het u heerlijk om uw dinercheque te besteden 
aan een avond uit eten bij dit sfeervolle sterrenres-
taurant? Dat kunnen wij zeer zeker begrijpen. U bent 
van harte welkom en het team van het restaurant 
verheugt zich al op uw komst.



de Weerter 
Stadsbrouwerij

Welkom bij 
B&B Piekoo Belloo

Achter in onze tuin hebben wij een compleet nieuwe 
ruimte gebouwd om deze als B&B te kunnen gaan 
gebruiken. Deze is opgetrokken in oude Franse 
boerenstijl. De B&B heeft een inrichting met een 
“Mediterraanse” touch.

Een heerlijke ruimte om zowel binnen als buiten te 
kunnen genieten. Onze B&B is van alle gemakken voor 
zien: TV, Wifi, airco, koffieapparaat, waterkoker en 
koelkast. Wij serveren een uitgebreid ontbijt.
B&B Piekoo Belloo ligt in het Midden-Limburgse 
Weert, de Poort van Limburg en is in 2015 uitgeroe-
pen tot de groenste regio van de wereld. Weert ligt in 
Natuurgebied Kempenbroek. Verder liggen in de nabije 
omgeving de Nationale parken “De Grote Peel” en “De 
Meinweg”. Een ideale uitvalsbasis voor te fietsen en te 
wandelen. B&B Piekoo Belloo ligt op resp. 5 en 10 minu-
ten van het centrum en het NS Station van Weert.
Weert heeft diverse leuke restaurants en het is gezellig 
winkelen. Verder ligt het centraal voor bezoekjes aan 
België en Duitsland.

Piekoo Belloo”
Roermondseweg 57, 6004 AP Weert, 
(0) 495540179, info@piekoobelloo.nl

Brasserie-Hotel Antje van de Statie is een top-
locatie met een brasserie waar u kunt genieten 

van klassieke gerechten met een Franse inslag. 
Een modern boetiekhotel met elf uiterst comfortabele 

kamers. Ruime, stijlvolle zalen met alle faciliteiten voor 
meetings en presentaties. Een sfeervolle private dining 

room voor intieme diners of zakelijke bijeen komsten. 
Een gezellige bar. Een groot zonovergoten terras. En dat 

alles in een unieke ambiance met een kwinkslag naar het 
verleden en een knipoog naar het station aan de overkant. 
Welkom bij Brasserie-Hotel Antje van de Statie.

www.antjevandestatie.eu

Stat ionsple in 1, 6001 CH Weer t   -   T +31 (0)495 542 640   -   E info@ant jevandestat ie .eu
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De Bourgondische Beleving kunt u onder 

meer (gratis) verkrijgen bij het 

Toeristisch Informatie Punt (TIP). 

De exemplaren liggen uiteraard ook bij 

de deelnemende adverteerders.

Bourgondische Beleving
i n de provincie

editie Noord

GRATIS
meenemen!

3e jaargang nr. 3 - 2015

GRATIS
meenemen!

2e jaargang nummer 1 - Voorjaarseditie - 2016

Bourgondische Beleving
i n de provincie

editie Gelderland - Overijssel

Vlak bij het station, aan de Parallelweg in 
Weert, is sinds 2016 een brouwerij gevestigd: de 
Weerter Stadsbrouwerij. Naast de brouwerij, geschei-
den met enkele grote ramen, ligt het bijbehorende 
proeflokaal. Alles wat hier op de kaart staat komt uit 
de eigen brouwerij. 

De Brouwschuur is de huisbrouwer, maar er zijn nog 
tien andere brouwerijen die gebruik maken van onze 
installatie. Hiermee is het aanbod zeer divers, van 
traditionele bieren tot mooie experimenten.

U kunt bij ons terecht om gewoon een biertje te proe-
ven, maar ook voor rondleidingen.

De openingstijden zijn:
Donderdag 17.00-23.00 uur
Vrijdag 16.00-23.00 uur
Zaterdag 14.00-23.00 uur
Zondag 14.00-21.00 uur



Sint Anthonis - 
Ullingse Bergenroute 

Voor heerlijke kaas, delicatessen en specialiteiten
Vraag het aan Frank

Frank van Dooren beantwoordt graag uw vragen over kaas, speciaal 
bieren, olijven, noten of andere specialiteiten in ons assortiment.

Kaas en Ko - Muntpassage 79 - 6001 GL Weert - 0495 536348
info@kaasenko.nl  - www.kaasenko.nl

Kom gezell ig gen ieten b ij 
Molenbroek kamperen en logeren!

www.vakantieboerderijmolenbroek.nl

Gezonde vetten 
in noten

Noten bevatten goede vetten, maar wat zijn dit nu precies en 
waarom zijn ze gezond?

Het woord ‘vet’ roept vaak een negatieve associatie op, toch 
moeten we niet vergeten dat vetten in ons lichaam ook nood-
zakelijk zijn. Vetten vormen een opslag van energie en leveren 
ons energie op de momenten dat we niet eten; zoals tussen de 
maaltijden door, maar ook wanneer er langere tijd geen voedsel 
voorhanden is. Vetten zijn onderdeel van de celmembranen in 
ons lichaam en spelen een belangrijke rol in diverse processen in 
de cel. Bovendien zijn vetten nodig om de in vet-oplosbare vita-
mines (A, D, E en K) op te nemen. Ook niet onbelangrijk is dat vet 
het kauwen en doorslikken van ons eten gemakkelijker maakt; 
tevens is vet een belangrijke smaakmaker van ons eten.
Het menselijk lichaam kan de meeste vetten die het nodig heeft 
uit andere vetten uit de voeding samenstellen (ook uit koolhydra-
ten). Een uitzondering hierop zijn de essentiële vetzuren oftewel 
de meervoudig onverzadigde vetzuren.
Deze vetten zijn belangrijk omdat het menselijk lichaam deze 
vetten niet zelf kan maken en daarom met onze voeding moeten 
binnen krijgen. De omega-3 vetzuren zijn belangrijke componen-
ten van de celmembranen in ons hele lichaam, vooral in de ogen, 
hersenen en zaadcellen. Verder vormen ze de ruwe materialen 
waaruit sommige hormonen worden gemaakt, waaronder de 
hormonen die bloedstolling, ontstekingsprocessen en de samen-
trekking en ontspanning van de slagaderen reguleren. En van die 
onverzadigde vetten is ook bekend dat zij het cholesterolgehalte 
in het bloed verlagen, waardoor de aderen minder gemakkelijk 
dichtslibben en de kans op een hartaanval wordt verkleind.
Noten bevatten weinig ongezonde, 
verzadigde vetten en juist veel 
gezonde, onverzadigde vetten.

De Ullingse Bergenroute 
is een wandeling van 
Staatsbosbeheer die door 
het natuurgebied van het 
Ullingse Bergen loopt; de 
route gaat geheel over 
onverharde paden.

De route start even buiten 
Sint Anthonis bij een 
parkeerplaats in het bos aan de Bosweg. Langs de weg 
staan een informatiebord en een routewijzer, de gehele 
route wordt aangegeven door paaltjes met een gele 
kop en is daardoor makkelijk te lopen.
Er zijn 2 wandelingen uitgezet: één van 2 en één 6,5 
kilometer.

Het eerste deel van de route loopt door een dicht bos 
met verschillende bomen en al snel betreedt men via 
een wildrooster het gebied waar schapen en Schotse 
Hooglanders grazen. Men beklimt al snel een hoge en 
steile stuwwal die aan de rand van het bos is gelegen en 
men blijft deze een tijdje volgen.
Daarna wordt het open en komt men bij de uitgebreide 
heide- en stuifzandvelden en vervolgens loopt men 
langs de oude schaapskooi. Daarna loopt de wandeling 
de open heidevelden op en komt men langs een grote 
drinkpoel voor de in het wild levende dieren.
Na de heidevelden loopt de route weer door het dichte 
bos over kleine heuvels 
terug naar het beginpunt.

Bron: www.voetstappen.nl 
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Weert ligt, omgeven door prachtige natuurgebieden, 
op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Met lo-
kale lekkernijen zoals vlaai, asperges en speciaalbie-
ren is het de ideale bestemming voor een Bourgondi-
sche Beleving. De historische binnenstad met fraaie 
monumenten is goed te voet te verkennen. 

U start de route bij de St. Martinuskerk die in de top 100 
van meest waardevolle monumenten van Nederland 
staat. Deze Hallenkerk heeft een sprankelende lichtin-
val door de heldere glas-in-loodramen. De markante to-
ren van 72 meter is uit alle windstreken goed zichtbaar 
en in de zomervakantie op zaterdagen te beklimmen. 

Het tegenovergelegen Gemeentemuseum Jacob van 
Horne bevindt zich in het oude stadhuis van Weert dat 
zo’n vier eeuwen geleden gebouwd werd. Een audio-
tour, inbegrepen bij de toegangsprijs, voert langs de 
collectie met religieuze kunst. 

Het gebouw van de McDonalds wordt ook wel het 
vlaaihuis genoemd omdat het speciale patroon van de 
dakpannen lijkt op het raster van een vlaai. De Weerter 
vlaai is bekend geworden dankzij ‘Antje van de Statie’ 
die al in het begin van 20e eeuw vlaaitjes verkocht aan 
reizigers die Weert per trein aandeden. 

Via de Korenmarkt en het steegje Oud Kerkhof loopt 
u naar de Oude Schut. Op dit gezellige pleintje was 
vroeger een jeneverstokerij gevestigd. 

Sla linksaf de Maasstraat in. Op nummer 17 is al vanaf 
1442 Abdij Maria-Hart gevestigd, sinds 1843 de zetel 
van de zusters Birgittinessen. Zij ontvangen graag 
geïnteresseerde gasten in hun gastenhuis, kloostertuin, 
eetzaal, conferentiezaal en kapel.

Sla rechtsaf de Kromstraat in en loop via het Paradijs-
straatje (met op nr. 47 het oude pakhuis waar vroeger 
fluitketels werden gemaakt) naar de Langstraat. Hier 
zat vroeger het Ursulinenklooster op nr. 20. Let ook 
even op de mooie vakwerkgevel aan de zijkant van nr. 
6. Weer terug op de Markt nodigen de gezellige terras-
sen uit voor een lekker drankje. 

Haal de gratis Centrumkaart met de korte en lange 
stadswandeling bij VVV agentschap Bruna, Markt 11, of 
vraag hem aan via backoffice@vvvweert.nl of tel. 0495 
586 961. Kijk voor meer informatie en alle evenemen-
ten in Weert op www.metonsinweert.nl en 
www.vvvweert.nl.

Stadswandeling Weert
korte route



Neem een kijkje op de kwekerij ,kom alles te weten 
over de aardbeienteelt en geniet van alle streekge-
bonden hapjes en drankjes op het (binnen)terras. 

Het Aardbeienterras van de familie Bastiaansen is 
gelegen in het prachtige buitengebied van Rijsber-
gen en leent zich uitstekend voor een kort bezoekje 
of een compleet dagje uit voor jong en oud. Van 
aardbeienwijn tot high strawberry en van speurtocht 
naar aardbeiengolf. Het is zelfs mogelijk om uw eigen 
doosje aardbeien te plukken! Verser kunt u ze niet 
krijgen natuurlijk…en dat proef je! Het Aardbeienter-
ras is elke dag geopend van 10.00 - 18.00 uur. U hoeft 
niet te reserveren en er is gratis entree. U bent van 
harte welkom. Alle mogelijkheden en informatie kunt u 
vinden op: www.hetaardbeienterras.nl 
Pannenhoefsebaan 31 Rijsbergen tel: 0650577635 
mail: aardbeienterras@gmail.com

Het Aardbeienterras…. 
heerlijk uitstapje. 

Dit voormalige gastenverblijf van de Abdij Lilbosch 
werd in 1890 gebouwd en kwam in 1992 in handen 
van de familie Bruggeman. Door meerdere welover-
wogen restauraties en verbouwingen werd dit histo-
rische pand in zijn oude glorie en pracht hersteld. 

In het restaurant gezeten, kijkt u uit over de landerijen 
van de Abdij met aan de rechterkant de eeuwenoude 
kastanjelaan… een uitzicht dat rust uitstraalt. Op een 
aangename voorjaarsavond kunt u op ons terras ge-
nieten van deze rustgevende omgeving. De geuren van 
het warme akkerland worden dan vermengd met de 
geur van alle heerlijkheden die in onze keuken worden 
bereid.
De basis van zijn culinaire kennis deed Meesterkok 
Martin Bruggeman onder andere op in gerenommeerde 
keukens, bekroond met één of twee Michelin-sterren. 
Chateau Neercanne, Restaurant Scholteshof (België) en 
Schillinger (Colmar), waren een invloedrijke leerschool.
U wordt in ons restaurant verwelkomd door onze gast-
vrouw Giny Bruggeman.  Haar persoonlijke benadering 
en aandacht voor uw wensen zijn voor ons een blijk van 
gastvrijheid.

U vindt ons op het 
volgende adres: 
Pepinusbrug 8, 
6102 RJ Echt. 
Tel. 0475 - 48 41 50. 
www.hofvanherstal.nl

Culinair, gastvrij en authentiek in Echt

Visschers Midgetgolf voert de exploitatie van een 
midgetgolfbaan, restaurant, pannenkoekenhuis, 
overdekt terras, 150 zitplaatsen.

In ons restaurant-pannenkoekenhuis “Hole 19” 
kunt u terecht voor geheel verzorgde midgetgolf-
party’s.
Diverse oud-Hollandse spelen zullen uw verblijf bij 
ons extra plezierig maken.

Steinerbos 2, 6171 AL Stein (Voor uw navigatie 
6171 AL 2), 046 - 433 1219, 06 - 310 10 900, 
www.midgetgolf-stein.nl

Visschers Midgetgolf, Restaurant, Pannenkoekenhuis
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Jan Makkes, een gedreven   kunstenaar

”Zijn leven was   wonderlijk, maar zijn werk nog meer”

Excentriek, uniek, mystiek, gepassioneerd… woorden die 
van toepassing zijn op de in 1999 overleden kunstenaar 
Jan Makkes. Beroemd en geliefd op mondiaal niveau, ook 
gezien zijn vele ontmoetingen met de groten der aarde: 
de Paus, Koning Hoessein van Jordanië, John F. Kennedy, 
Michail Gorbatsjov, om er maar een paar te noemen.  

De kunstwerken van Jan Makkes vertonen een grote 
verscheidenheid: bloeiende boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten, kerkin-
terieurs en zijn geliefde bloemen.

Zijn werk is te bewonderen in de Museumboerderij in Vel-
serbroek die terecht zijn naam draagt. Daar kunt u ook veel 
werk bewonderen dat nog niet eerder tentoon is gesteld. 
U kunt er ook het schitterende boek “Jan Makkes, een 
gedreven kunstenaar” (ook in het Engels met supplement) 
aanschaffen. 

De prachtige Hemelvaart/Pinksterexpositie is van donder-
dag 25 mei tot en met maandag 5 juni 
De openingstijden zijn van 11:00 tot 18:00 uur.
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Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22A, 1991 AD Velserbroek, 
023 - 537 6227, 
www.museumboerderij-janmakkes.nl



Een schitterend winkelgebied, prachtig natuurschoon en 
een rijk aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Kom 
het ervaren in Etten-Leur! 

Totale shopping experience
Ontdek ons gezinsvriendelijke stadshart.  Een gevarieerd 
aanbod in winkels staat garant voor de totale shopping expe-
rience. Onze lokale ondernemers leggen u graag in de watten. 

Volop kunst en cultuur
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 Drukkerijmuseum, Het Huysmuseum (geschiede-
nis van de psychiatrie) of het Heemkundig Streekmuseum Jan 
uten Houte. Etten-Leur heeft veel rijksmonumenten zoals het 
Paulushofje, het Oude Raadhuis en twee Jacobus Zeemans-

orgels. In het cultureel expertisecentrum Nieuwe Nobelaer 
kunt u terecht voor theatervoorstellingen en kunsteducatie-
lessen en workshops. Met verschillende galerieën, beelden-
tuinen en ateliers kan de kunstliefhebber zijn hart ophalen.

Compleet sportief aanbod
Op sportief vlak biedt Etten-Leur u een compleet aanbod 
in sportieve mogelijkheden.  Jacht- en passantenhaven De 
Turfvaart en de Westpolderplas zijn drukbezochte locaties 
waar u kunt zwemmen, varen en zonnebaden. Ook kunt u 
zwemmen in het hele jaar geopende sportcentrum De Banak-
ker. Verder kunt u in Etten-Leur vele reguliere èn bijzondere 
sporten beoefenen.

Ontspannen in het buitengebied
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? Maak kennis met lokale streekproducten.  Diverse 
ambachtelijke boerderijen  zoals een paardenmelkerij en wijn/
aspergeboerderij hebben de deuren voor u geopend. 

Wilt u optimaal genieten van al wat Etten-Leur  u te bieden 
heeft? In Etten-Leur vindt u hotels, boerderijcampings, bed 
and breakfasts en camperplaatsen.
Een volledig overzicht vindt u op 
www.etten-leur.nl>vrije tijd en op 
www.etten-leurcityapp.nl.47

Kom het ervaren in Etten-Leur

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.

Het Huysmuseum in Etten-Leur is het West-Brabantse mu-
seum van de psychiatrie. De uitdaging voor het museum 
is de psychiatrie toegankelijk maken door middel van ver-
nieuwende, vervreemdende en ook traditionele exposities.

Het motto van het museum is ”ontmoetingen zijn de beste 
manier om vooroordelen te overwinnen”. Daarom stelt het 
museum zich ten doel om mensen een verhelderende rond-
leiding te geven door het museum. Dit wordt verzorgd door 
cliënten van GGz Breburg. Zo hoort u het verhaal van vroeger 

en nu over de psychiatrie 
uit eerste hand. Tijdens 
de rondleiding kan de 
bezoeker ook zelf verschil-
lende dingen ervaren, 
zoals ontdekken hoe het 
is om een dwangbuis aan 
te hebben. Men kan ook 
verschillende testjes doen 
die meestal tot verras-

sende ervaringen leiden wat betreft de betrouwbaarheid van 
het brein. 
Het museum biedt een podium aan zinnenprikkelende kun-
stenaars die samen met een aantal cliënten van de GGZ aan 
kunstprojecten werken. 
De tijdelijke exposities tonen vernieuwend werk, hierbij is 
niets gek genoeg!
Daarnaast is het museum kwartiermaker met als doel de 
psychiatrie te destigmatiseren van de psychiatrie, met behulp 
van interactieve educatieve projecten voor verschillende 
scholen en leeftijdsgroepen.

Huysmuseum, v. Bergenplein 39, 4871 CD Etten-Leur, 
088 - 0164 019 / 088 - 0164 350, www.huysmuseum.nl 46
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Reeds 30 jaar geleden was het de drie sterren chef Paul 
Bocuse die koks opriep een dam te werpen tegen het 
gebruik van kunstmatige toevoegingen in het eten. Koks die 
gehoor gaven aan deze oproep en schriftelijk verklaarden 
zich te houden aan de “Code van Eer” mochten lid worden 
van Euro-Toques. In deze “Code van Eer” is nadrukkelijk 
opgenomen dat de leden gebruik maken van natuurlijke, bij 
voorkeur, streek en seizoen gebonden producten.

In Nederland werd deze missie opgepakt door niemand minder 
dan o.a. Cas Spijkers, Constant Fonk, Fred Dijsselbloem, Paul 
Fagel en Robert Kranenborg. De boodschap van destijds is nog 
immer actueel en het aantal leden van Euro-Toques Nederland, 
dat na een strenge selectie wordt toegelaten, groeit. Vooral 
jonge toonaangevende chefs geloven in het nieuwe ambach-
telijke koken. Weg met de fastfood cultuur en terug naar de 
natuur, en dat in een passende prijs kwaliteit verhouding.

Het overzicht hiernaast wijst u de weg naar de restaurants 
waar u niet alleen warm en hartelijk wordt ontvangen, maar 
bovendien verrast wordt met smaakvolle gerechten. Het logo 
dat uitsluitend gevoerd mag worden door geïnaugureerde 
leden van Euro-Toques Nederland is voor u een garantie van 
een menukaart vol met verse regionale en seizoensgebonden 
producten.

In de restaurants van Euro-Toques Nederland wordt ambach-
telijk gekookt. De samenwerking met lokale, en streng gese-
lecteerde, landelijke producenten die voldoen aan de huidige 
duurzaamheid keurmerken, staat garant voor kwaliteit, smaak 
en behoud van culinaire tradities. Elke lid van Euro-Toques 
Nederland heeft zijn eigen keuken en identiteit, maar ge-
meenschappelijk is de passie, gedrevenheid en vakmanschap. 
Onze leden bewijzen dagelijks culinair toonaangevend te zijn 
in een mix van culinaire traditie en vernieuwing op basis van 
de eerlijke regionale keuken.

Het logo en naambord van Euro-Toques Nederland is al 30 jaar 
het herkenbare baken in de culinaire wereld, als u gelooft in de 
boodschap van Euro-Toques Nederland.
Graag nodig ik u uit om de proef op de som te nemen om bij 
onze aangesloten restaurants de unieke smaakbeleving van 
gezonde en natuurlijke producten te ervaren.

Ted Janssen M.A., MSc., CMC.
voorzitter Euro-Toques Nederland

Code van Eer
Euro-Toques Nederland is een vereniging 
van professionele koks en restaurateurs die 
staan voor gezonde voeding die ambachtelijk wordt bereid 
met natuurzuivere producten. 

Euro-Toques Restaurants
Het logo en naambord van Euro-Toque Nederland is al bijna 30 
jaar het herkenbare baken in de culinaire wereld van restau-
rants waar u goed kunt eten.

www.euro-toques.nl

Ware kwaliteit verloochent zich niet!Hotel - Brasserie De Zwaan 
We willen de gast een reis laten maken door alle landen met hun typische 
smaken. Dit wordt een ware ontdekkingsreis, waarbij de klassieke en de 
moderne keuken met al zijn tradities en bereidingswijzen wordt gerespec-
teerd. Vegetarisch blijven we aan het pionieren om ook deze gasten een 
onvergetelijke, voedzame, gevarieerde en verrassende verwenavond aan 
te bieden. Bij De Zwaan hebben we een groot aanbod aan verschillende 
lunchgerechten, zowel uitgebreid als eenvoudig, lekker, gezond en snel.
Hotel - Brasserie De Zwaan is lid van Euro-Toque.
Het gezelligste plein van Venray
Grote Markt 4, 5801BL Venray, 0478-513400

Brasserie Heidelust
Misschien wel het lekkerste adresje van Vught, voor het hele gezin in een 
eigentijdse, ontspannen sfeer. In de brasserie is het goed loungen, bor-
relen en eten, maar in het prille voorjaar kunt u ook buiten terecht op het 
gezellige terras. Nét te fris? Dan doen we gewoon de luifel omlaag en de 
terrasverwarming aan! Naast de reguliere menukaart presenteren we u 
ook steeds échte seizoensgerechtjes.
Kampdijklaan 80, 5263 CK Vught, 073 - 844 9000, www.heidelust.nl

Restaurant Hoeve de Boogaard
Een restaurant waar authenticiteit, ambitie en oude architectuur samen-
smelten tot een beleving van inspirerende eenvoud. Laat je verrassen.
De gerechten van de kaart van Hoeve de Boogaard zijn creatief, eigentijds 
en heel betaalbaar lekker. De keuken combineert pure en lokale producten 
met kruiden en specerijen uit eigen tuin en Er is van alles mogelijk. Van  
gezellig afspreken met vrienden of je grote liefde voor een tète á tète, of 
ga voor een waanzinnige culinaire avond.
Wanssumseweg 1, 5862 AA Geijsteren, 0478 - 539 070, 
www.hoevedeboogaard.nl 



Restaurant Schatull
Gastronomia in hartje Vaals, de smaak van het zuiden! In ons Italiaanse 
specialiteitenrestaurant gebruiken we alleen verse producten met respect 
voor de seizoenen, herkomst en absolute kwaliteit. Het menu varieert van 
zee met dagvangst, maar ook kweekvis - onze zeeën beschermend voor de 
toekomst - tot diverse alternatieven van de aarde, met groot respect voor 
regionale accenten. Onze culinaire creaties zijn gebaseerd op klassieke 
recepten.
Akenerstraat 31, 6291 BA Vaals, 043 - 306 17 40, www.schatull.nl 

Restaurant ’t Misverstant 
Restaurant ‘t Misverstant wil u vooral verwennen. Dat doen we met de 
mooiste ingrediënten, toewijding en heel veel vakmanschap. Alles wat 
hier uit de keuken komt is vers en in eigen huis bereid. Van het eerste 
knapperig broodje, tot aan de laatste bonbon. We koken, met het oog op 
smaak en duurzaamheid, zoveel mogelijk met ingrediënten uit de eigen 
streek en uit het seizoen. We willen immers maar één ding: u een onver-
getelijke middag of avond bezorgen.
Kampdijklaan 80, 5263 CK Vught, 073 6103355, 
www.misverstant.nl 

Restaurant Danyel 
Passie leidt tot emotie in de Pauwenhof Restaurant Danyel! 
Maître d’hôtel Mariska van den Bongard en patron-cuisinier 
Danyel van den Bongard staan samen garant voor een ultieme 
beleving. De keuken in ons restaurant is eerlijk en puur, met een 
grote voorkeur voor Slow Cooking. U vertelt ons hoeveel gangen 
u wilt eten en – vooral – wat u lekker vindt. Daarna gaan wij 
gepassioneerd en creatief voor u aan de slag!
Boschstraat 70, 6211 AX Maastricht, 043 – 350 3333, 
www.pauwenhof.nl

Restaurant Buitengewoon
Heerlijke gerechten met hoogwaardige en eerlijke ingrediënten, in een 
eigentijdse, ontspannen sfeer. Dat is Restaurant Buitengewoon. Van zaken-
lunch tot à la carte of privédiner, alles is gericht op een buitengewone er-
varing. Al ruim 13 jaar is ons restaurant dé culinaire hotspot in Oss. Geniet 
van de kwaliteit waar Restaurant Buitengewoon bekend om staat, laat u 
verrassen en begeleidt uw gerecht met één van de heerlijke wijnen.
Kerkstraat 12, 5341 BK Oss, 0412 - 643 248, 
www.buitengewoon-oss.nl

Gertruda Hoeve: Passie voor Puur Koken
Gertruda Hoeve in Son en Breugel is sinds de begintijd van Euro-
toques lid van deze vereniging. Al meer dan 40 jaar kookt chefkok 
Evert Thielen met pure en verse producten volgens de tradities van 
de klassieke Franse keuken. Vakmanschap en een ambachtelijke 
bereidingswijze staan centraal. Komt u ook op het zonnige terras 
genieten de Brabantse gastvrijheid en van verse streekproducten 
uit het Groene Woud.
Van den Elsenstraat 23 5694 ND Son en Breugel
Tel: 0499-471037, www.gertrudahoeve.nl

Auberge De Zwaan
Van borrel tot bourgondisch menu en dat al sinds 1623. Bij Auberge De 
Zwaan kunt u onder het genot van een heerlijk glas wijn ontspannen genie-
ten van een lunch, high tea of diner. Bijvoorbeeld in onze stijlvolle brasserie 
of onze romantische serre. En bij mooi weer dekken wij voor u de tafel op 
ons gezellige terras met eersteklas uitzicht op de historische Oirschotse 
markt en de Sint-Pieterskerk. Een toplocatie waar u verwend wordt met 
onze passie voor pure gerechten en mooie wijnen!
Markt 4 5688, AJ Oirschot, 0499 - 55 14 14, 
www.dezwaan-oirschot.nl



De liefhebber van blaasmuziek wordt op zijn wenken bedient 
door de verfijnde klanken van de concertwedstrijden en de 
concertcyclus. Het Parkstad Limburg Stadion staat geheel in 
het teken van de bravoure en het spektakel van de mars- en 
showwedstrijden. Tot slot is er voor het feestvierend publiek 
een gevarieerd aanbod op de markt in Kerkrade of in één van 
de WMC-villages. Kortom: voor ieder wat wils!

Concertwedstrijden
Orkesten van over de hele wereld brengen hun muzikale 
kwaliteiten over de bühne gedurende drie volle weekenden. 
Tijdens de komende editie maken veel titelverdedigers 
van WMC 2013 hun opwachting. Bij de fanfares zijn het de 
Kempenbloei Achel en St. Caecilia Puth die opnieuw moeten 
laten zien dat ze de beste zijn. De sectie harmonie heeft ver-

Inmiddels alweer de 18de editie van het 
vierjaarlijkse WMC belooft wederom een 
spektakel te worden, gezien de ruim 260 
deelnemende bands en orkesten, afkomstig 
uit ruim 30 verschillende landen!

reweg het grootste aantal deelnemers. Zo’n 90 orkesten uit 
20 verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa 
en Azië nemen aan deze wedstrijden deel. In de Rodahal 
treden de toporkesten uit de 1e Divisie en de Concertafdeling 
aan, terwijl in het Parkstad Limburg Theater Heerlen de zeer 
internationaal getinte 2e en 3e Divisies voor zelden gehoorde 
muzikale kleuren zorgen. De wedstrijden voor slagwerken-
sembles staan sinds 1993 op het WMC-wedstrijdmenu en 
gaan in de komende plaats vinden op 14, 21 en 28 juli in het 
Parkstad Limburg Theater Heerlen.

Concertcyclus
De line-up tijdens de concertcyclus is minstens zo spectacu-
lair. Zo staat 18 juli de Rodahal in het teken van een optreden 
van internationaal gelauwerd muzikant en componist Goran 

Bregovi. De Joegoslaaf, die bekend staat als Keizer van de 
Balkan, mixt traditionele zigeunermuziek met onmisken-
bare popklanken. Hij componeerde soundtracks voor films, 
zocht de samenwerking met rocker Iggy Pop en toert op dit 
moment met zijn Wedding and Funeral Band over de hele 
wereld. 

Het optreden van Bregovićvindt plaats in een reeks optre-
dens van toporkesten uit binnen- en buitenland. Zo treden 
meervoudig kampioen Ste. Cécile Eijsden en kampioen van 
de Dutch Open 2011 Banda Sinfonica uit Portugal op. Ook 
de Belgische Gidsen, het koperensemble van de Münchener 

Philharmoniker, Simon Bolívar Youth Wind Orchestra uit 
Venezuela en de Noorse brassband Manger Musikklag maken 
hun opwachting tijdens WMC 2017.

Mars- en showwedstrijden
De Mars- en Showwedstrijden in het Parkstad Limburg Sta-
dion staan gelijk aan spektakel. Vier weekenden lang strijden 
mars- en showbands van het allerhoogste niveau voor de 
winst in de First- & World Division. De vraag die iedereen 
bezighoudt, is of de Thaise deelnemers er in de Showwed-
strijden opnieuw met de winst vandoor gaan tijdens deze 18e 
editie van het festival.
Zo’n 120 korpsen uit zestien landen staan in de startblokken 
om hun muzikale spierballen te laten zien in drie wedstrijdon-
derdelen: Mars, Marsparade en Show. 

Breng vooral eens een bezoek aan wmc.nl voor meer 
informatie over alle onderdelen. Kaarten voor WMC 2017 zijn 
beschikbaar via de website of één van de fysieke verkoop-
punten. 
Meer informatie? www.wmc.nl

WMC 2017...   Breathing the World
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Het cultuur-historische hart van Oudenbosch verbonden 
door Het Parelpad

De geschiedenis van het cultureel-religieus erfgoed in Oudenbosch 
wordt tastbaar langs de route van het Parelpad.

Ontdek de unieke bezienswaardigheden en musea 
in hartje centrum en waan u in Rome.

Sterrenwacht Tivoli biedt een plek waar bezoekers de sterrenkun-
de actief kunnen beleven. De locatie Tivoli voldoet hierin op verschil-
lende manieren. Het gebouw is geoptimaliseerd voor het uitoefenen 
van de sterrenkunde. Er is een koepel uitgerust met een sterrenkij-
ker (Schmid/ Cassegrain). Er is een unieke bibliotheek waar lezingen 
worden gehouden.  

De tuin van het Arboretum Oudenbosch ligt aan een voormalige turf-
vaart, de Bansloot, die mogelijk dateert uit begin 18e eeuw, maar ook 
de zee heeft eeuwen geleden invloed op dit gebied gehad, getuige de 
zeeklei die tijdens het planten in de grond gevonden wordt.
Halverwege de 19e eeuw vestigden zich in Oudenbosch twee kloos-
ters, de Broeders van Saint Louis en de paters Jezuïeten, die elk van-
af 1841 een tuin aanlegden. Beide tuinen zijn halverwege de twintig-
ste eeuw samengevoegd. In een groot gedeelte van de destijds aan-
gelegde tuinen bevindt zich thans het Arboretum van Oudenbosch. 

Aan de Fenkelstraat nummer 24 in Oudenbosch vindt u het kerk-
gebouw van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch C.A., ge-
bouwd in 1819. Aanleiding voor de bouw van de kerk was een konink-
lijk besluit uit 1809 van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon 
waarin stond dat de hervormden van Oudenbosch, Rucphen en Zeg-
ge over een eigen kerkgebouw moesten beschikken. De eerste steen 
is gelegd op 23 maart 1819 en de opening vond plaats op 17 oktober 
1819. De laatste restauratie vond plaats in 1999.

Wij heten u graag welkom in Hartelijk Halderberge.

www.parelpad.nl       www.hartelijkhalderberge.nl
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Allereerst natuurlijk de Basiliek H.H. Agatha en Barbara. 
Deze is gebouwd naar het voorbeeld van de Sint Pieter in 
Rome. De grote koepelkerk vormt in de wijde omgeving een 
duidelijk herkenningspunt. De bouw van de kerk is gestart in 
1865 met als belangrijkste adviseur Pierre Cuijpers. Een van 
de beroemdste architecten uit die tijd. Van de hand van Pierre 
Cuijpers is ook het Groot Seminarie Bovendonk in het dicht-
bij gelegen Hoeven, wat nu gebruikt wordt als conferentie-
centrum.

De Kapel van de Broeders van Saint Louis. Dit is de kapel 
van het voormalige jongensinternaat Instituut Saint Louis. 
Aan de prachtige cour treft u niet alleen de kapel, maar ook 
de monumentale internaatsgebouwen die gebouwd zijn in de 
periode 1840-1850 en die nu in gebruik zijn als woningen. De 
serene begraafplaats van de broeders maakt onderdeel uit 
van het totale gebied.

Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum exposeert 
collecties op het gebied van geologie, levende natuur, mens 
en milieu en volkenkunde. De oorsprong van de collecties ligt 
halverwege de 19e eeuw nadat in 1840 de Broeders van de 
H. Aloysius van Gonzaga - kortweg de broeders van St. Louis - 
hun onderwijsinstituut in Oudenbosch waren begonnen. 

Het Nederlands Zouavenmuseum heeft zijn ontstaan te 
danken aan broeder Christofoor van Langen. Het ‘Regiment 
der Pauselijke Zouaven’ was een leger vrijwilligers uit diver-
se landen onder leiding van een Franse generaal en diende ter 
bescherming van het grondgebied van de toenmalige Paus 
Pius IX. In het museum vindt u bijzondere documentatie over 
de zouaven en hun geschiedenis.

Welke bezienswaardigheden vindt u onder andere op het Parelpad?

Meer informatie
Op de websites www.parelpad.nl en www.hartelijkhalderberge.nl vindt u informatie 
over de route, de bezienswaardigheden en een evenementenkalender. 
Ook kunt u hier rondleidingen boeken.

Zouaven museum

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum

Instituut St. Louis

Grote  Cour

Kapel St. Louis

Arboretum Oudenbosch

Basiliek

Da Vinci
Jezuïetenplein

Palladio

Tivoli

Sterrenwacht



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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