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AARDBEIENKWEKERIJ
FAM. VAN BEERENDONK

Mosselaarweg 7, 5684 NX Best
Telefoon 0499 - 371932 
www.aardbeienvanbeerendonk.nl

Proef onze aardbeien! 

   Proef de zomer!
Bij Aardbeienkwekerij Van Beerendonk zijn 
dagelijks verse aardbeien verkrijgbaar. 
Zeven dagen per week van eind mei tot begin 
oktober. De aardbeien worden verkocht via 
een gekoelde automaat die zich bevindt op 
het stalgedeelte van de boerderij. 

Frans van Beerendonk verzorgt ook excur-
sies en rondleidingen op zijn aardbeien-
bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Arda en 
zoon Theo leidt. Zowel voor groepen (familie, 
vrienden, verenigingen) als voor scholen. 

De kennis van Frans van aardbeien én van 
Het Groene Woud staan garant voor een zeer 
interessante excursie! Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op.

EURO LAND ART 

Een kunstvorm die waarde 
toevoegt aan het landschap 
en iets vertelt over de  
historie, de mens maar  
vooral de natuur. Naast de 
tien blijvende kunstwerken 
zijn er vanaf elk voorjaar 
wisselende exposities van 
nieuwe werken op diverse 
lokaties in Het Groene Woud. 
Volg de activiteiten via  
www.hetgroenewoud.com  
of www.eurolandart.nl

Kunst en kennis is bijeen- 
gebracht in het project  
Garage Rural.e.  
Hierin werken studenten en  
jonge professionals samen 
aan de toekomst van  
Het Groene Woud.

Meer info: Helmer Wieringa, 
info@eurolandart.nl

Key4Music
Locatie Best 
Zandweg 9
5683 CK  Best 
 
E-mail: info@key4music.com

Kijk voor meer informatie op: www.key4music.com

Je krijgt les 
van vakkundig 
opgeleide en 
enthousiaste 
docenten

Lessen 
op maat 
voor 
iedereen Je krijgt les 

van vakkundig 
opgeleide en 
enthousiaste 
docenten

Key4Music

@Key4Music

YouTube/Key4Music

Key4Music.
Your Key to a world 
called Music!

Kom naar dé 
inspirerende 
popmuziekschool!
De muzieklessen 
worden op maat 
gegeven. 
Maak kennis met de 
fantastische wereld 
van muziek!

Locatie Son en Breugel
Herculeslaan 2
5694 VP  Son en Breugel



COLOFON
Beleef!
Het magazine over beleving  
in Het Groene Woud.
Beleef! verschijnt 4x per jaar 
in Het Groene Woud.

Mede mogelijk gemaakt  
door financiële bijdragen 
van Stichting Streekhuis  
Het Groene Woud.

Redactieteam: 
Geert Hermans 
Jan van den Boom 
Jelt van Veenendaal 
Stan Kerkhofs 
Rianne Doornekamp
Amanda Schiltmans
Communicatieteam  
Het Groene Woud: 
Hettie van der Ven 
Patricia Schoenmakers 
Désiré van Laarhoven

Evenementenagenda:
VVV Noordoost-Brabant

Vormgeving en realisatie:
Q-Studio - Design & Creation
Ekkersrijt 4502, 
5692 DM Son
Telefoon 0499-490628

Advertentie-acquisitie:
Amanda Schiltmans
Q-Studio - Design & Creation
Telefoon 0499-490628
amanda@q-studio.nl

Drukwerk: 
Q-Studio - Design & Creation

Teksten:
Q-Studio - Design & Creation
(tenzij anders vermeld) 

Fotografie:
Q-Studio - Design & Creation
(tenzij anders vermeld)

Oplage:
10.000 exemplaren.
Verkrijgbaar op 90 lokaties 
binnen Het Groene Woud  
in Brabant.

Vragen, suggesties en/of 
opmerkingen over de inhoud 
van Beleef!? Bel dan met  
Amanda Schiltmans  
op 0499-490628.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

 

Het één ten dienste van    
    het ander en vice versa

Voorwoord

Wellicht ben je wat verrast dat je mij, algemeen directeur van Eindhoven 
Airport, als schrijver van het voorwoord in deze zomereditie van Beleef! tegen-
komt. Toch voelt het voor mij in z’n geheel niet vreemd aan. 

Het Groene Woud, waar je onge-
twijfeld net zo veel van geniet als 
ik, is van groot belang voor deze 
regio van Nederland. Het belang 
is niet alleen om op een aange-
name wijze te kunnen ontspan-
nen van de unieke combinatie 
van natuur, cultuur en vermaak. 
Ik ben ervan overtuigd dat Het 
Groene Woud een veel groter 
belang dient en zelfs essentieel 
is voor de economische ontwik-
keling van de Brainport regio en 
de rest van Noord-Brabant. 

Je hebt vast wel een voorbeeld 
van een regio in binnen- of 

buitenland waar het barst van de economische activiteit, maar waar het leef-
klimaat dusdanig is geworden dat je er eigenlijk niet meer wilt zijn, laat staan 
wonen. Op de lange termijn zullen deze regio’s de ontwikkeling niet kunnen 
volhouden. De regio’s in de wereld daarentegen die er in slagen de leefbaarheid 
en economische ontwikkeling met elkaar in balans te houden, zullen ook op de 
lange termijn succesvol zijn. 

Dit deel van Nederland heeft alles in zich om uit te groeien tot één van sterkste 
regio’s van Europa. Door de aanwezigheid van een sterk ontwikkeld bedrijfs-
leven, een goede (internationale) bereikbaarheid en de aanwezigheid van 
unieke groene landschappen zoals Het Groene Woud, houden we het allemaal 
in balans. De economie en leefbaarheid. Welvaart en welzijn. Het is zaak deze 
balans met z’n allen goed te bewaken. Het is niet het één ten koste van het  
ander. Nee, het is het één ten dienste van het ander en vice versa.

Ik wens je veel plezier met het lezen van deze zomereditie van Beleef! en hoop 
je een keer te treffen ergens in het mooie Het Groene Woud.

     Joost Meijs 
     Algemeen Directeur  
     Eindhoven Airport N.V.
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Restaurant voor fi jnproevers!

Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND  Son en Breugel
Telefoon: 0499-471037 - Fax: 0499-476884

Mobiel: 06-53215587  - E-mail: info@gertrudahoeve.nl  
Website: www.gertrudahoeve.nl

Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND  Son en Breugel

•  geopend woensdag t/m zondag vanaf 12:00 uur
•  sfeervol terras en gezellige serre
• lunch vanaf 12:00 tot 16:30 uur
•    wij werken en koken veel met streekproducten 

uit Het Groene Woud
•   fi etsoplaadpunt aanwezig

Ideaal start- en eindpunt 
voor uw fi etstocht 

De Gertruda Hoeve is een langgevel 
boerderij in de Breugelse dorpskern, die 
stamt uit 1670. Het ideale vertrekpunt voor 
een prachtige fi etstocht. Uiteraard kunt u 
zo’n fi etstocht afsluiten met een heerlijke 
lunch of smaakvol diner in ons sfeervolle  
restaurant of op het gezellige terras. Uw 
auto wacht veilig op onze ruime parkeer-
plaats op uw terugkomst. 

•    wij werken en koken veel met streekproducten 

stamt uit 1670. Het ideale vertrekpunt voor 
een prachtige fi etstocht. Uiteraard kunt u 
zo’n fi etstocht afsluiten met een heerlijke 

boerderij in de Breugelse dorpskern, die 
stamt uit 1670. Het ideale vertrekpunt voor 
een prachtige fi etstocht. Uiteraard kunt u 
zo’n fi etstocht afsluiten met een heerlijke 
lunch of smaakvol diner in ons sfeervolle  
restaurant of op het gezellige terras.
auto wacht veilig op onze ruime parkeer-

•  geopend woensdag t/m zondag vanaf 12:00 uur

restaurant of op het gezellige terras.

•  geopend woensdag t/m zondag vanaf 12:00 uur

start- en eindpunt

auto wacht veilig op onze ruime parkeer-

start- en eindpunt

 

Loungen
&

Genieten 
 @ IJzeren Man Strandhuys?

www.ijzerenman.nl 
Boslaan 49, Vught | 073-6572093
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Ontdek… Het Groene Woud

Kom alles te weten  
over het  
Kempische Heideschaap!
Sinds dit voorjaar is op Streekpark Klein  
Oisterwijk, Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk, 
een Natuurpoort geopend. De Brabantse  
Natuurpoort is het startpunt om de natuur te 

ontdekken en lekker actief bezig te zijn. 
Deze poorten zijn allemaal gelegen 
in een prachtige groene omgeving en 
liggen altijd aan een fiets- en wandel-
routenetwerk. Tevens is bij de Natuur-

poort altijd een horecagelegen-
heid gevestigd, zodat 

het de bezoeker 
aan niets ont-
breekt. 

Het bijzondere aan 
de Natuurpoort bij 
Klein Oisterwijk is 

dat hier ook een 
Kempische 
Heideschaap-

informatiecentrum is 
gevestigd. Je komt hier 
van alles te weten over 

de Kempische Heideschapen. Vanaf dit punt 
kan jong en oud met Stijn Hilgers, een echte 
schaapherder, een actief en educatief uitstapje 
maken. Je kunt met Stijn en zijn kudde op pad 
gaan, om zelf de romantiek te beleven van het 
hoeden van een kudde. De Kempische Heide-
schapen hebben lange poten en een platte- en 
gladde vacht bij de buik en zijn daarom zeer 
geschikt voor heidevelden. Naast heide kent 
dit gebied, rond het Streekpark, ook nog eens 
ruim 80 vennen. Het is zeer bijzonder dat er 
binnen een kleine straal zo veel vennen aan-
wezig zijn. Op het Streekpark zijn drie vennen 
gelegen, waartussen ook een natuurspeeltuin 
ligt waar kinderen heerlijk kunnen ravotten. 
Maar je kan hier ook een hengeltje uitgooien! 

Kortom, een locatie die de hele familie iets 
te bieden heeft en waar natuur, vertier en 
educatie elkaar treffen.

Voor meer informatie raadpleeg je:  
www.kleinoisterwijk.nl en www.schapenheld.nl
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Wist je dit... over Het Groene Woud

Liefdesverklaringen in  
Jaarverslag 2013  
           van Het Groene Woud

Begin mei is Jaarverslag 2013 van Het Groene Woud verschenen. Het 
fraaie boekwerk is een gezamenlijke uitgave van Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud, Stichting Streekfonds Het Groene Woud en Coöperatie 
Het Groene Woud. Het geeft een overzicht van de activiteiten die in 2013 
zijn ondernomen en van de behaalde resultaten. Daarnaast staan er bijna 
twintig interviews in met bestuurders, ondernemers en vrijwilligers die 
in en voor Het Groene Woud actief zijn. Eén van hen is Jeroen Naaijkens, 
lid van het Dagelijks Bestuur van Stichting Streekhuis Het Groene Woud 
(portefeuilles economie, coöperatie en recreatie & toerisme). Hettie 
van der Ven sprak met hem over onder meer zijn liefde voor Het Groene 
Woud. Zijn bevlogen verhaal willen we u niet onthouden.

Het volledige Jaarverslag 2013 van Het Groene Woud is te downloaden  
op  www.hetgroenewoud.com, via het tabblad ‘Het Groene Woud’ en  
vervolgens via ‘Jaarverslagen’.

Jeroen Naaijkens
Lid van het Dagelijks Bestuur  
van Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud
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“Er is iets gaande …in Het Groene Woud”
“Er is iets gaande. In de maatschappij, in Brabant en 
zeker ook in Het Groene Woud. Het pruttelt, het tin-
telt, het bruist. Er staat iets spannends te gebeuren, 
zoveel is duidelijk. Misschien is het al wel begonnen. 
Wat dat spannende dan is? Het zit ‘m wellicht in de 
ontmoetingen die plaatsvinden. Ontmoetingen tus-
sen ‘weldenkende gekken’ of ‘slimme kwajongens’ in 
de uiterst positieve zin van het woord. Vrije geesten 
die mogelijkheden zien en doorpakken. Zo komt 
Glow tot stand in Eindhoven, Boulevard in Den 
Bosch en ontstaat er Passie in Oirschot. 

Ik moet denken aan het werkwoord ‘opzoomeren’, 
dat eind jaren tachtig van de vorige eeuw is ont-
staan in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. 
De bewoners van de Opzoomerstraat gingen zelf 
hun buurt opknappen, met aandacht voor schoon-
heid, veiligheid en gezelligheid. Gewoon, op eigen 
initiatief, met elkaar. Misschien is Het Groene Woud 
wel aan het ‘opzoomeren’. Samen iets bedenken en 
vervolgens doen, laten groeien en laten bloeien. Niet 
uit recalcitrantie, maar uit passie. Weloverwogen en 
bovenal bevlogen. Iedereen mag meedoen. Het is een 
feestje zonder deurbeleid. 

De identiteit van Het Groene Woud is meer en meer 
zichtbaar geworden, misschien is dat het wel. In de 
Middeleeuwen was een woud een donkere, schim-
mige plek waar weinig te halen was en waar je zo 
snel mogelijk doorheen moest zien te komen. Enkel 
de stadse adel en vrijbuiters als Robin Hood hadden 
er iets te zoeken. Inmiddels is er veel veranderd. 
Het woud is in het volle licht komen te staan en stad 
en platteland vinden er elkaar vanuit een gemeen-
schappelijke trots. De schoonheid, de kansen en de 
vruchtbare voedingsbodem voor ecologie, economie 
en cultuur worden opgemerkt. 

Er komt energie vrij. Deze vindt nadrukkelijk haar 
weg, vanuit een soort bevrijdende oerkracht. Het 
is aanstekelijke energie, die mensen in beweging 
brengt en mobiliseert. Kijk om je heen: er gebeurt 
zoveel. Buurtmoestuinen, energie- en zorgcoöpera-
ties, kleinschalige groene initiatieven. Al jarenlang 

vinden ecologie en economie elkaar, maar met 
nadrukkelijke inmenging van de burger is het krach-
tenveld nu compleet.

De rol van het Streekhuis is er een vanuit beschei-
denheid. Het Streekhuis geeft leiding wanneer het 
moet en laat los als het kan. Er is vruchtbare grond. 
Er is gezaaid. Het is aan het Streekhuis om te wie-
den, te bundelen en af en toe wat te herplanten of 
herplaatsen. Met beleid wordt ruimte gegeven aan 
de vrije geest, zodat ideeën tot volledige wasdom 
komen en de rijke oogst gedeeld kan worden. 

De ontwikkeling van Het Groene Woud vertoont pa-
rallellen met die van een verliefdheid. Als je verliefd 
bent signaleer je een bijzonder gevoel: ‘Hé, dat is 
een leuk meisje’. Vervolgens erken je dat gevoel: ‘Dat 
meisje, daar wil ik wel iets mee.’ Wanneer je dat 
voor elkaar krijgt, ontstaat er trots: 
‘Kijk eens wat een leuk vriendinne-
tje ik heb.’ Daarna begint een prach-
tige periode waarin de liefde wordt 
gekoesterd en uitgebouwd. Met alle 
valkuilen en moeilijkheden van dien, 
maar bij volharding en bevlogenheid ligt 
het pad naar een mooie gezamenlijke 
toekomst open. Het Groene Woud is 
al lang een vriendinnetje om trots  
op te zijn. De fundamenten voor 
een duurzame relatie zijn gelegd, 
passie en trots zijn in ruime  
mate aanwezig. Wat nodig blijft 
zijn inzet, investering, zorg en 
koestering. Maar Het Groene 
Woud is een erg leuk meisje,  
zoveel is zeker”. 

”Er is absoluut iets 
gaande in Het Groene 
Woud. Houd het in 
beweging, laat het 
tot bloei komen en 
pluk de vruchten.”

Liefdesverklaringen in  
Jaarverslag 2013  
           van Het Groene Woud
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Giti Entezami, eigenaar/fotograaf van het gelijk-
namige bedrijf, is in 1990 als politiek vluchteling 
vanuit Iran naar Nederland gekomen. In 1997 is 
ze haar bedrijf gestart en in 2003 ontving ze de 
‘Aurora Award’ van Vluchtelingen Organisatie 
Nederland voor haar werk. Giti richt zich vooral 
op bedrijfs- en portretfotografie binnen Het 
Groene Woud.

“Ik voel me echt thuis in Nederland en geniet dage-
lijks van de prachtige natuur en de landschappen 
om mij heen”, vertelt Giti vanuit haar huiskamer 
in Son en Breugel. “Voor mijn werk bezoek ik regel-
matig locaties binnen de regio en de rust en gemoe-
delijke sfeer maken dat ik optimaal kan werken en 
daarmee kan genieten van mijn werk als fotograaf. 
Momenteel ben bezig met een opdracht waarbij ik 
de ontwikkelingen en de seizoenen van de Dommel 
maandelijks vastleg met mijn camera. Doordat ik 
met ‘twee verschillende ogen’ kijk naar alles om mij 
heen, krijg ik vaak te horen dat mijn foto’s net even 
anders zijn dan die van Nederlandse fotografen. Dat 
is mijn Oosterse kijk op de Westerse cultuur denk 

ik. Ik vind ook mak-
kelijk aansluiting, 
als vrouw met mijn 
achtergrond, bij 
andere culturen en 
dat maakt dat ik 
foto’s maken mag 
op locaties waar an-
dere niet toegelaten 
worden. Regelmatig 
heb ik exposities 
waarbij een andere cultuur centraal staat. Binnen-
kort is er een expositie van mijn werk in combinatie 
met gedichten van mijn dorpsgenoot Stan Mooij. 
Het is leuk om samen te werken met Stan en te 
laten zien dat twee verschillende culturen samen 
iets moois kunnen neerzetten in woord en beeld”, 
besluit Giti.

Meer informatie, ook over haar exposities, 
tref je aan op www.gitientezami.nl

         @GEntezami  Giti Entezami

“Mijn Oosterse kijk op de Westerse cultuur”

Theetuin ’t Bakhuys
Rustmoment voor 

een lekker kopje thee
en homemade High Tea

op afspraak: 06-13031363
De Bocht 4, Boxtel

www.hightea-theetuin.nl

Op zoek naar frisse moed?
Zit privé of werk in een dip? 

PaardenMaatje-coaching 
helpt je verder.

www.paardenmaatje.biz  06-362 779 58

Ruw&Ruig Streekdesign
ecologisch - duurzaam- eigenwijs

tassen opdrachten - workshops vilten
06-40729711

lidwina.charpetier@gmail.com
www.viltinvilt.nl

Viskwekerij De Stroom
Toeristenpoort • Boerderijterras • Viskwekerij

Excursies • Educatie • Gastenverblijf
Twitter: @Destroom  

www.viskwekerijdestroom.nl

RIB & BURGER RESTAURANT 
KLEIN OISTERWIJK MET BINNEn  

EN BUITENSPEELTUIN
DE LEKKERSTE FLAMEBURGERS 

& SPICY RIBS! 

Oirschotsebaan 8a - 5062 TE Oisterwijk 
013-5282059 - info@kleinoisterwijk.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur,

In de vakanties elke dag vanaf 10.00 uur geopend.
Bekijk de website voor de actuele openingstijden.

* 2 grote terrassen
* uitgebreide menukaart
* airtrampoline
* animatie
* recreatie
* Kinderfeestjes
* familiefeestjes



Ev
e

n
e

m
e

n
te

n
  ..

.in
 H

et
 G

ro
en

e 
W

ou
d

Evenementen Zomer   2014
Zomerpop  21 T/M 22 JUNI 
Berlicum www.zomerpopberlicum.nl 

Midzomerfestival 21 JUNI • 15.00 tot 23.00 uur 
Oirschot   www.debollen.nl 

Rooise Jaarmarkt 22 JUNI • 10.00 - 17.00 uur  
Sint-Oedenrode  www.vvvsintoedenrode.nl 

Tought Ten Miles- Farmers Run   28 JUNI 
Oisterwijk  www.kleinoisterwijk.nl 

Zinderend Oirschot  4 T/M 6 JULI 
Oirschot   www.zinderendoirschot.nl

Kermis Schijndel   12 T/M 16 JULI 
Schijndel   www.kermisschijndel.nl 

Fietsdriedaagse Wijbosch   27 T/M 29 JULI 
Wijbosch   www.vvvschijndel.nl 

Kermis Liempde  2 t/m 6 AUGUSTUS 
Liempde   www.gastvrijliempde.nl

Theaterfestival Boulevard    7 T/M 17 AUGUSTUS 
’s-Hertogenbosch   www.festivalboulevard.nl 

Kermis Boxtel   15 t/m 20 AUGUSTUS 
Boxtel    www.beleefboxtel.nl 

Paardenevenement: Outdoor Helvoirt   22 T/M 24 AUGUSTUS 
Helvoirt   www.outdoorhelvoirt.nl  

Best Lekker   29 t/m 31 AUGUSTUS 
Best   www.bestlekker.nl 

Popfestival: Pleinpop   30 AUGUSTUS
Schijndel    www.pleinpopschijndel.nl/2014 

Nationale Kampioenschappen Toerfietsen   30 AUGUSTUS 
Den Dungen www.vlugtrug.nl 

Landelijke Vlechtdagen  6 en 7 SEPTEMBER • 11.00 - 17.00 uur 
Schijndel    www.vvvschijndel.nl  

Bourgondisch ’s-Hertogenbosch  11 T/M 14 SEPTEMBER 
’s-Hertogenbosch  www.bourgondisch-s-hertogenbosch.nl

Bravo Brabant.nl 13 en 14 SEPTEMBER 
Oisterwijk  www.bravobrabant.nl  

Kano-evenement: Boxtel By Night  3 SEPTEMBER • 21.00 uur 
Boxtel    www.depagaai.nl  

Operation Market Garden 2014   14 T/M 20 SEPTEMBER 
Veghel    www.omg2014.nl   

Brabantse Parelloop  20 SEPTEMBER • 15.00 - 19.00 uur 
Oisterwijk   www.vvvoisterwijk.nl  
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Erop uit in... Het Groene Woud

In het weekend van 13 en 14 september vindt 
voor de eerste keer Bravo Brabant.nl plaats. Het 
evenement zal gehouden worden op Streekpark 
Klein Oisterwijk en in de Parel van Brabant 
tussen natuurgebied de Oisterwijkse Bossen & 
Vennen en de Kampina. 
Het weekend staat helemaal in het teken van 
‘Dan denk je aan Brabant’. Je kunt twee dagen 
lang proeven, beleven en winkelen bij de ver-
schillende ondernemers die zich presenteren.  
Mode, techniek, design, kunst of culinaire 

hoogstandjes; de verschillende innovatieve 
ondernemers presenteren zich graag. Er kan 
ook worden deelgenomen aan verschillende 
workshops en activiteiten. Zo is er een schaaps-
herder aanwezig en kun je aanschuiven bij het 
streekdiner. Een leuk uitje voor het hele gezin! 
Het hele weekend worden er muzikale optre-
dens verzorgd en kun je op het culinaire plein 
heerlijke hapjes en drankjes proeven. Je bent 
het weekend welkom tussen 10.00 en 18.00 uur. 
Meer informatie vind je op www.bravobrabant.nl.  

De zon begint weer vaker te schijnen, dus 
tijd om lekker naar buiten te gaan. In Het 
Groene Woud kun je de mooiste routes 
fietsen. Heb je wel eens gedacht aan 
Fietsroutenetwerk Het Groene Woud? 
Met deze knooppuntenkaart kun je zelf 
je route samenstellen.   
Deze, en vele andere fiets- én wandel-
kaarten in Het Groene Woud zijn 
verkrijgbaar bij de VVV vestigingen in 
Noordoost-Brabant. Bij aankoop van 
een wandel- of fietsknooppuntenkaart 
krijg je een BiKING Brabant munt. De 
munt is op twee manieren te besteden: 
inleveren bij een VVV vestiging in ruil 
voor een leuke gadget óf inleveren bij een 

ondernemer. Bij de deelnemende onder-
nemers kun je de munt inleveren voor 
leuke acties en kortingen. Wat dacht je 
van korting op fietsverhuur, een tweede 
kopje koffie of thee gratis, 50% korting 
op een diner of het tweede speciaal biertje 
gratis? De munt is geldig tot eind 2014.   
Meer informatie over BiKING Brabant en  
de deelnemende ondernemers vind je op 
www.vvvbrabant.nl/go/bikingbrabant. 

BiKING Brabant

Ontdek wat Brabant  
te bieden heeft



De Frans van  
Beerendonk-route 
...in Het Groene Woud

Wandelroute 30 km

De opbrengst van de verkoop van dit  
wandelboekje wordt gebruikt om  
Het Groene Woud nog mooier te maken.

Breda

Helmond

Bergen op Zoom

Tilburg

‘s-Hertogenbosch

Eindhoven

..je woont er, je werkt er, je gaat er naar school, je   
bent er geboren. Je bent er thuis én je trekt eropuit.  
Nationaal Landschap Het Groene Woud is heel 
bijzonder  en eigenlijk ook gewoon erg vertrouwd.

Ontdek het zelf! 
 ...in Het Groene Woud
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In de Koetshuistuin in Best vindt op 
29, 30 en 31 augustus ‘Best Lekker’ 
plaats. Tijdens dit evenement kun 
je genieten van leuke eettentjes, 
gezellige terrasjes en muziek. De 
ongedwongen sfeer maakt dit evene-

ment lekker bourgondisch. Vrijdag en 
zaterdag kunnen zowel fijnproevers 
als bourgondiërs genieten van de vele 
gerechtjes die door lokale restaura-
teurs ter plekke bereid worden.  
Zondag staat er een ouderwets gezel-
lige dorpsbarbecue op het program-
ma. Er is op die dag ook volop enter-
tainment voor de kinderen. Dit jaar 
is het eerste lustrum van Best Lekker 
en daarom wordt dit een speciale en 
vernieuwde editie. Wil je alles weten 
over Best Lekker, houd dan de web-
site www.bestlekker.com in de gaten 
of volg Best Lekker op Facebook of 
Twitter. Hier worden de deelnemers 
en het programma bekend gemaakt.  

Eén van de onmisbare personen bij de 
totstandkoming van Nationaal Land-
schap Het Groene Woud is Frans van 
Beerendonk. Frans nam in 2011 afscheid 
van het bestuur van Het Groene Woud. 
Als dank voor zijn inzet, is de Frans van 
Beerendonk-route ontwikkeld. De dertig 
kilometer lange route brengt je door zijn 
favoriete gebieden De Mortelen, Het 
Dommeldal en Landgoed Velder. De route 
biedt een unieke combinatie van cultuur-
historische en natuurlijke elementen. 
De locaties waar je voorbij loopt, hebben 
voor Frans een speciale betekenis. Deze 
worden in het routeboekje uitgebreid be-
schreven. 
 
De wandelroute is gebaseerd op wandel-
routenetwerk Het Groene Woud. Aan de 
hand van de knooppunten kun je de route 

Best Lekker

               Dertig kilometer wandelen   
            door Het Groene Woud 

naar eigen wens indelen. Het startpunt van de 
route is de aardbeienkwekerij Van Beerendonk  
aan de rand van het natuurgebied De Mortelen.  

De route is verkrijgbaar bij de VVV vestigingen in Het 
Groene Woud of via www.vvvhetgroenewoud.nl/go/
webshop.
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Beleef muziek! Dat is wat er gebeurt als je je actief 
bezig gaat houden met muziek en Key4Music biedt 
je deze beleving! Ervaar zelf het plezier en de ont-
spanning van het trommelen met een groep. Even 
helemaal uit je dak gaan en alle stress van je af 
laten glijden. Samen zingen of gewoon eens lekker 
gek doen. Muziek biedt je deze ‘uitlaatklep’!

Behalve wekelijkse muzieklessen die kinderen, 
pubers en volwassenen kunnen volgen bij  
Key4Music in Best en Son en Breugel, kun je ook 
deelnemen aan percussie- of djembéworkshops. 
Maar ook het maken van een muziekopname in 
een professionele studio, waarbij je je favoriete 
song ten gehore brengt, is mogelijk. Een leuk idee 

voor een familiedag, gezinsuitje, neven- en nich-
tendag, vrijgezellenfeest of kinderfeestje?  
Of wil je gewoon eens een middag of avond  
lekker muziek maken? Ervaren vakdocenten uit  
de Nederlandse muziekscene zorgen voor jouw  
onvergetelijke moment.

Wil je meer informatie over de lesmogelijkheden of 
de diverse activiteiten? Raadpleeg dan onze website 
www.key4music.com of stuur een email naar  
info@key4music.com.

Advertorial

Key4Music Popschool in Best en Son en Breugel: 

              Beleef muziek!

Ook deze zomer worden veel evenementen aangedaan, waaronder het 
Nationaal Kampioenschap Toerfietsen op 30 augustus in Den Dungen, 
Best Lekker in Best op 29 t/m 31 augustus, de Landelijke Vlechtdagen 
in Schijndel op 6 en 7 september en Bravo Brabant.nl in Oisterwijk op  
13 en 14 september. Kijk voor de volledige tourkalender en meer  
informatie over de evenementen op www.hetgroenewoud.com  
(klik op het jubileumlogo, linksboven op de homepage).

De tourkaravaan ter gelegenheid  
van vijftien jaar Het Groene Woud 
   trekt in volle vaart rond 
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Rabarber  

             mag niet vergeten worden!
Rabarber is een plant die ‘bijna’ tot de 
vergeten groentes gerekend kan wor-
den. Rabarber wordt gekweekt om zijn 
eetbare stelen maar meer dan 5000 jaar 
geleden was rabarber bekend om zijn ge-
neeskundige werking. Omstreeks 1600 
heeft een botanicus aan het Engelse hof 
ontdekt dat je de rabarberstelen kunt 
eten. Het heeft ver tot in de achttiende 
eeuw geduurd voordat rabarber als con-
sumptiegroente werd gekweekt en sinds 
1900 vindt de teelt in Nederland plaats.

Omdat deze prachtige groente ook in 
Het Groene Woud wordt geteeld, willen 
wij je graag blijven herinneren aan deze 
fris zure groente. Rabarber staat vooral 
bekend om zijn compote en dit is simpel 
en snel zelf te maken en daarnaast mak-
kelijk te verwerken in een dessert.  
 
We hebben dan ook een heerlijk zomers-
recept voor je uitgezocht dat niet vergeten 
mag worden!

Bereidingswijze van de  
rabarbercompote: 
Verwijder (zonodig) het blad 
van de rabarber en snij de 
stengels in stukken van 3 cm. 
Breng in een kleine pan 1 dl 
water aan de kook met 75 gr 
suiker, roer de rabarber er-
door en laat de stukjes in 5-6 
minuten gaar worden. Laat 
het vocht op hoog vuur inko-
ken tot het stroperig is, proef 
of de compote zoet genoeg is 
en laat het afkoelen.
Verwarm de oven voor op 
200 0C. Smelt de boter en 
laat afkoelen. Roer in een 
kom bloem, suiker en vanil-
lesuiker door elkaar, giet de 
boter erbij en kneed dit tot 

een kruimeldeeg met de vin-
gertoppen of een vork. Schep 
de rabarbercompote in 4 
ovenvaste schaaltjes en strooi 
het kruimeldeeg erover. Zet 
de schaaltjes ca. 25 minuten 
in de oven tot het deeg licht-
bruin is. Serveer dit dessert 
lauwwarm of koud met geklopte 
room.

Heb je interesse in nog meer 
rabarber recepten, neem dan 
contact op met 
Winery & Herbs, e-mail: 
info@wineryandherbs.nl.  
De verse rabarber is in het  
seizoen ook te verkrijgen  
bij Winery & Herbs 
Boxtelseweg 23 in Schijndel.

Rabarber-Crumble

Ingrediënten  
(voor 4 personen): 

- 500 gr rabarber
- 50 gr boter
- 100 gr bloem
- 1 zakje vanillesuiker
- 125 gr suiker

dessert • voor 4 personen

De tourkaravaan ter gelegenheid  
van vijftien jaar Het Groene Woud 
   trekt in volle vaart rond 

Proef... Het Groene Woud



16 | Beleef! Het Groene Woud 

Zorg in... Het Groene Woud

De Wildeman  
    verstevigt de familieband

Wie aan ‘de Wildeman’ denkt ziet een harige man 
met een knots in zijn hand. Trots en gevaarlijk. 
Er is echter ook een moderne versie die met regel-
maat in Het Groene Woud verblijft; Loek van der 
Lans organiseert onvergetelijke dagen waarop 
ouders met hun zoon of dochter een buiten-
avontuur aangaan. Even los van WhatsApp en 
internet. Loek vindt het belangrijk dat elk kind 
af en toe alle aandacht krijgt van één van de ou-
ders. Wat dacht je van zelf een primitieve pijl en 
boog maken of samen een bootje bouwen aan de 
waterkant? Of voor elkaar een masker maken en 
een vuurtje stoken zonder lucifers? Ga samen dit 
avontuur aan!

Eén keer per maand een speciale dag  
voor jongens en hun vader.
Ook organiseert Loek van der Lans speciale dagen 
alleen voor vaders met hun zoon. Op deze ‘man-
building-dagen’ wordt er flink gestoeid, worden de 
punten voor pijlen of speren zelf gesmeed en is er 
tijd om met mannen onder elkaar rond het kamp-
vuur te zitten. Waar kan je dit allemaal doen? Bij 
Theaterboerderij Op ’t Hogt in Gemonde komt de 
Wildeman op elke eerste woensdag van de maand 
vuurtjes stoken. Kom gerust eens langs. Je zult 
aangenaam verrast worden! Voor meer informatie 
en aanmelden raadpleeg www.de-wildeman.com

Ook meerdaagse bijeenkomsten zijn mogelijk.  
Tijdens deze weekenden van de Wildeman verblijf 
je op Theaterboerderij Op ’t Hogt. Je kunt hier 
avontuurlijk kamperen, een kamer of een echte 
kota huren. Er wordt bovendien in stijl van de  
Wildeman gekookt; op en bij het kampvuur. Kijk 
voor het volledige programma en de mogelijkhe-
den op www.ophethogt.nl 



Beleef! Het Groene Woud | 17

Tekst: Frans Kapteijns

Genieten  
         van de Natuur!
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door @BoswachterFrans 
Natuurmonumenten

Column... Boswachter Frans

De zomer komt er aan en dat is voor iedereen 
toch wel een feest. Niet alleen betekent dit veel 
vakantiedagen opmaken, maar de dagen zijn 
langer en dus kunnen we meer genieten van het 
daglicht. Daarnaast kunnen we vanwege de 
heerlijke temperaturen ook meer naar buiten om 
te wandelen, te fietsen of gewoon lekker op een 
terrasje te zitten. Naast dat veel mensen ook een 
deel van die periode in het buitenland zijn, heb-
ben we toch ook veel plezier in die zomers in ons 
eigen land. Dat we in Nederland nog volop kun-
nen genieten van natuur, cultuur en landschap 
lijkt een logisch gegeven. Maar is het wel zo van-
zelfsprekend of is er toch meer aan de hand. 

Beheer
De mogelijkheid om te kunnen genieten van 
natuur en landschap, waarin ook de cultuur 
een rol heeft, draagt bij tot het welzijn van de 
mens. Dit is een bekend gegeven, dat volgens 
mij iedereen kan onderschrijven. De vraag is 
of iedereen wel beseft, dat in een sterk veran-
derende maatschappij als de Nederlandse, het 
veiligstellen van natuur en de mogelijkheid tot 
natuurbeleving echter geen eenvoudige opgave 
is? Volgens mij weten heel veel Nederlanders 
niet dat natuur en openbare groene ruimtes 
onder grote druk staan. Dit komt omdat steeds 
meer mensen willen recreëren in een ruimte die 
alsmaar kleiner wordt. Daarom zien de organi-
saties, die zich bezighouden met natuur- 

bescherming, zoals 
mijn organisatie 
Natuurmonumenten 
het als één van hun 
taken om ruimte te maken voor die recreatie, 
maar willen zij de draagkracht van de natuur 
niet uit het oog verliezen. Dit betekent, dat 
de natuurbeschermingsorganisaties extra 
aandacht moeten schenken aan het beheer. Ze 
moeten dus niet alleen zorgen voor een mooie 
natuur en een mooi landschap, maar ook een 
ruimte creëren voor de mens. Hopelijk snapt 
iedereen dat dit meer energie, en dus financiën, 
gaat kosten dan enkel zorgen voor de natuur.

Rust is er niet zo maar
Mensen komen vooral voor de rust, de stilte, 
cultuur en om planten en dieren te zien. Dit  
zijn logische zaken, maar om voor deze kwalitei-
ten te zorgen, zijn er dus heel wat acties nodig.
Ik wens iedereen dan ook een hele mooie zomer 
toe en hopelijk staan, na het lezen van dit arti-
kel, veel mensen er bij stil dat dit landschap, die 
natuur, die mooie paden, die duidelijke infor-
matieborden, die heerlijke bankjes, die rust en 
die open ruimtes of die stilte in gebieden, er niet 
gewoon maar zijn!

Boswachter Frans

         @BoswachterFrans  Frans Kapteijns
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Arjan is in 2010 gestart met zijn passie; het run-
nen van een eigen boerenbedrijf. “Ik ben een 
zoon van een echte koeienboer hier uit Son en 
Breugel, maar was niet meteen overtuigd van het 
‘boerenvak’. Ik heb na mijn middelbare school-
opleiding gekozen voor een studie Marketing 
en na deze studie heb ik acht jaar gewerkt in het 
bedrijfsleven. Als jongen ben ik opgegroeid met 
vijftig melkkoeien en er school toch een boer in 
mij”. 

“Door de melkquota binnen de EU was het voor 
mij destijds tot 2015 niet mogelijk een regulier 
melkkoeienbedrijf te gaan starten. Ook door de 

Q-koorts periode toen, kreeg ik geen toestem-
ming om een geiten- of schapenboerderij te 
beginnen. Omdat ik iets met melkvee wilde gaan 
doen, had ik de keus uit een paarden-, kamelen 
of waterbuffelboerderij. Omdat de waterbuffel 
het meest weg heeft van koeien, was voor mij 
de keuze gemakkelijk. Ik ben dan ook begonnen 
met negen kalveren in 2009 en de eerste stier 
kwam in 2011”.

“Op dit moment heb ik voor de tweede keer kal-
veren. De waterbuffelvrouwtjes, waar ik in 2009 
mee ben gestart, zijn nu moeder. Natuurlijk zijn 
het niet allemaal vrouwtjes die er worden gebo-

Van stoere waterbuffels     
      maak je stoer ijs!

Aan de Van den Elsenstraat in Son en Breugel ligt ‘De Stoerderij’, een waterbuffelboerderij met 

op dit moment 27 waterbuffels. Deze boerderij wordt gerund door, zoals hij zichzelf noemt, ‘flat-

boer’ Arjan Swinkels. Arjan woont in een appartement in Eindhoven maar runt op het erf van 

zijn ouderlijk huis de waterbuffelboerderij. “Ik ben meer hier op de boerderij dan in Eindhoven  

en binnen nu en vijf jaar hoop ik ook echt op de boerderij te kunnen gaan wonen”.

Proef... Het Groene Woud
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Van stoere waterbuffels     
      maak je stoer ijs!

ren, de stieren houden wij twee jaar hier op de 
boerderij en daarna zijn zij klaar voor de slacht. 
Immers alleen de dames geven melk en deze 
melk gebruiken we voor consumptie. Wij heb-
ben hier rauwe melk voor de verkoop. Ook wordt 
deze melk gebruik als basisingrediënt voor ijs. 
De waterbuffelmelk is van nature veel vetter en 
bevat meer eiwitten dan koeienmelk. Daarom is 
waterbuffelmelk lekker romig en een geweldige 
basis voor lekker vol ijs. Er hoeft geen boter en 
extra room te worden toegevoegd aan onze melk. 
Alleen een ‘smaakje’ en je hebt heerlijk romig 
ijs! Dit ijs maak ik niet zelf, maar hiervoor werk 
ik samen met ijssalon Bastani uit Eindhoven. 
Wilbert Palm van Bastani mag zich sinds 2007 
‘meesterijsbereider’ noemen en omdat hij van 
alles dat eetbaar is ijs kan maken, vertrouw ik 
hem mijn waterbuffelmelk toe. We zijn nu sa-
men bezig om ‘mijn buffelijs’ in bekers te gaan 
distribueren onder de naam ‘Stoer IJs’. Zo is er 
dus echt een streekproduct ontstaan”.

 

“Voor wie nieuwsgierig is naar de waterbuffels 
en de producten, organiseer ik excursies voor 
jong en oud bij mij op de boerderij. Er valt zo 
veel te vertellen over deze prachtige beesten, dat 
ik dit graag deel met zoveel mogelijk mensen. 
Dus als je een keer wilt komen kijken, meld je 
dan aan via mijn website. Vooral in deze periode 
is het geweldig op De Stoerderij”, besluit Arjan 
ons gesprek.

Meer informatie vind je op www.destoerderij.nl. 

Tekst: Q-Studio - Fotografie: De Stoerderij 

@DeStoerderij    De Stoerderij
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Erop uit in… Het Groene Woud

Beleef het in theetuin 
Het Aardrijk
‘Beleef het in Het Aardrijk’ is het motto van 
Petra en Casper Hoenderdos die nu voor het 
zevende jaar met passie werken in én aan hun 
verrassende locatie. Als je aan komt fietsen, 
tussen knooppunt 59 en 60, en je ziet de mar-
kante theepot kun je niet vermoeden dat ach-
ter de stallen, van Manege Het Paardrijk, een 
tuin is met ruim honderd soorten bloemen en 
planten. Het Aardrijk is een tuin waar ‘de ziel’ 
van de gastvrouw en -heer in zit, de koffie en 
thee vers gezet zijn en waar de tijd heel even 
stil staat. Het Aardrijk is ook de locatie waar 
je kan genieten van een heerlijke verwenthee 
of lunch. Tevens zijn er diverse workshops mo-
gelijk. Ook starten er vanaf deze locatie twee 
ommetjes, is er een doorlopende expositie en 

een Bed en Ontbijt. Daarnaast raak je niet uit-
gekeken op de mooie verzameling theepotten 
en kopjes. Openingstijden woensdag t/m zon-
dag van 10 - 17 uur en daarbuiten op afspraak. 
Je bent van harte welkom!

Meer informatie vind je op  
www.hetaardrijk.nl

Het Aardrijk
Koesteeg 39, 5258 TN Berlicum 073-55 19 078

Spelen bij de boer! 
     

De Steenuil is echt een leuke speelboerderij. 
Het is een soort kinderboerderij maar dan op 
een échte boerderij. Er is van alles te beleven; 
spelen in de binnen- of buitenspeeltuin, grap-
jes maken met de koeien, wandelen met Teun 
de geit, verdwalen in het maïsdoolhof, skelte-
ren of heerlijke zandkoekjes bakken in onze 
Pipowagen. Als het regent of een frisse dag is, 
is het binnen ook goed toeven in de zandbak, 
op de mega-glijbaan en in de speelhuisjes. De 
Steenuil is een heerlijke plek voor een paar 

uurtjes vertier of kom een paar nachtjes naar 
de camping. Ook kun je bij De Steenuil je kin-
derfeestje vieren. Is het 25 graden of hoger? 
Dan is er waterpret in de badjes en onder de  
sproeiers! En…. aan de ouders is ook gedacht. 
Zij kunnen lekker, samen met wat vrienden, 
relaxen op het gezellige terras. 

Tot snel bij De Steenuil!

Meer informatie op www.desteenuil.nl
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Stadsboerderij  
Eyghentijds
  
Op een unieke plek tussen ‘s-Hertogenbosch,  
Empel en Rosmalen staat een multifunctionele 
stadsboerderij waar van alles te beleven is voor jong 
en oud. ‘Herleef en proef de sfeer van vroeger op 
een ’eyghentijdse wijze’ is hier het motto. De pro-
ductie en verkoop van biologische levensmiddelen, 
zoals vlees en groenten van eigen boerenerf, staan 
centraal. Deze activiteiten hebben tevens een edu-
catief doel. Ze kunnen worden ingezet als dagbeste-
ding en voor re-integratie doeleinden. Daarnaast 
wordt op innovatieve wijze muziek, kunst en cul-
tuur geïntegreerd in het stadsboerderijproject.
 

Jonge bezoekers mogen al hun zintuigen gebruiken 
om het boerenleven te ervaren. Zo zullen er speel- 
en ontdekplekjes zijn en mogen uiteraard ook de 
boerderijdieren niet ontbreken! Er is een gezellig 
boerderijterras waar het heerlijk vertoeven is en 
waar je kan genieten van de natuur om je heen.  

Stadsboerderij Eyghentijds streeft naar een samen-
werking tussen verschillende bedrijven en organi-
saties binnen Het Groene Woud om de diversiteit, 
omvang en kwaliteit onder de aandacht te brengen 
van deze veelzijdige locatie.

Meer informatie over onder andere  
de openingstijden tref je aan op:   
www.stadsboerderijeyghentijds.nl

In het weekend van 6 en 7 september 2014 wordt 
het ’Vlecht- en Wilgenfestival’, georganiseerd 
door de landelijke Vereniging Van Vlechters, ge-
houden in Schijndel. Dit tweedaagse evenement 
vindt plaats op het terrein van Winery & Herbs, 
Boxtelseweg 23 in Schijndel en is geschikt voor 
jong en oud. Je bent op deze dagen welkom tus-
sen 11:00-17:00 uur. “Dit jaar bestaat onze ver-
eniging tien jaar”, vertelt Mieke Langenhuizen, 
bestuurslid van de vereniging en eigenaar van  
’t Wilgennest in Veldhoven. “Een reden voor een 
feestje en dat willen wij niet alleen vieren met 
onze 250 leden maar ook met geïnteresseerden  
in vlechtwerk. Vlechten is een nijverheid die al 
eeuwenlang door zowel mannen als vrouwen 
wordt uitgevoerd. Vlechtproducten worden ge-
bruikt door veel verschillende bedrijfstakken. 
Natuurlijk zijn de toepassingen in de loop van de 
eeuwen veranderd en zijn er ook allerlei materia-
len bijgekomen. Je ziet tegenwoordig steeds meer 
het gebruik van materialen zoals plastic.”

“We willen de bezoekers van ons festival zelf  
kennis laten maken met het vlechtwerk en 
daarom worden er op zaterdag demonstraties 
en workshops georganiseerd waar bezoekers, 
kunnen ervaren hoe leuk vlechten is. Ook zal er 
een kleine tentoonstelling zijn van mandwerk 
en gereedschappen door de tijd heen. Tevens is 
er een groot binnen- en buitenterras waar je kan 
genieten van een (streek)hapje en een drankje. 
Genoeg redenen naar ons idee, om op zaterdag 
of zondag ons festival te bezoeken”, concludeert 
Mieke enthousiast.  
Blijf op de hoogte over dit tweedaagse  
evenement en volg  
ons via Facebook.

  Vereniging  
van Vlechters

Het Vlecht- en  
Wilgenfestival 2014  
in Schijndel
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Lifestyle in... Het Groene Woud
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Streekbelevingscentrum  
Gasthuishoeve 
              laat je genieten  
Tekst en foto’s: Q-Studio
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“In ons belevingscentrum zijn nu ruim 25 lokale 
ondernemers vertegenwoordigd”, vertelt Eric 
van den Hurk, eigenaar van Boomkwekerij Van 
den Hurk en initiatiefnemer van dit streekbe-
levingscentrum. “Wij hadden hier al met 35 
kwekers een samenwerking onder de naam 
Center Point Brabant.” Center Point Brabant 
regelt efficiënt het logistieke proces voor kwe-
kerijen en zorgt ervoor dat er volle vrachten 
met bomen en planten worden uitgereden. “Wij 
kregen steeds vaker aanvragen voor de levering 
van planten en bomen aan particulieren maar 
daar is Center Point Brabant niet op ingesteld. 
De consument wil rechtstreeks met de kweker 
zaken doen merken wij. Zo ontstond bij mij drie 
jaar geleden het idee om niet alleen bomen en 
planten vanuit één locatie aan te bieden maar 
ook de diversiteit aan andere streekproducten 
onder de aandacht te brengen bij de consument. 
Je treft hier bijvoorbeeld een leverancier van 
houten schuttingen en tuinhuisjes aan en op ons 
sfeervolle overdekte dorpsplein kun je streek-
producten kopen zoals kazen, jams, fruit, groen-
ten, escargots en wijnen. Maar ook tuinplanten 
zijn hier te koop. Alles komt rechtstreeks uit Het 
Groene Woud. Daarnaast zijn er op woensdag en 
vrijdag vakmensen aanwezig die je persoonlijk 
adviseren op het gebied van tuinontwerpen, de 
aanleg hiervan en het onderhoud van de tuin. Ik 
hoop dat we in de toekomst dit aanbod kunnen 
uitbreiden.”

“Het leuke is ook dat wij hier helemaal ingericht 
zijn op ouders of opa’s en oma’s met (klein)kin-
deren”, vertelt PR-medewerker Berny Dekker. 
“We hebben de kas omgebouwd tot een groot 

overdekt terras in mediterrane sfeer met horeca 
faciliteiten. Voor de kinderen hebben we speel-
mogelijkheden als een echte kinder ‘ompottafel’ 
en ook het knuffelen van kleine boerderijdieren 
is mogelijk. Alles staat in het teken van pure 
beleving.”

“We gaan binnenkort van start met rondlei-
dingen voor groepen die meer willen weten 
over Het Groene Woud en de producten uit het 
gebied”, gaat Eric verder. “We zijn druk bezig om 
routes uit te denken en de achtergrondinforma-
tie over de aanwezige planten, bloemen en pro-
ducten te schrijven. We willen graag het verhaal 
achter het product vertellen. Dat is ‘beleving’ 
naar ons idee. De rondleidingen zullen door de 
binnen- en buitenvoorbeeldtuinen leiden en zo’n 
rondleiding zal altijd starten of eindigen met 
koffie en wat lekkers vanaf ons mediterrane ter-
ras”, besluit de trotse initiatiefnemer Eric ons 
gesprek.

Meer informatie tref je aan op www.gasthuishoeve.nl

Aan de prachtige slingerende weg van Sint-Oedenrode naar Liempde is sinds dit 
voorjaar een streekbelevingscentrum geopend met de naam ‘Gasthuishoeve’.  
De Gasthuishoeve wil de streekbeleving van Het Groene Woud in de breedste 
zin van het woord promoten en biedt daarom op één locatie een groot aanbod 
aan food- en nonfoodproducten, allemaal afkomstig uit ons veelzijdige gebied.

“We willen graag het verhaal  
achter het product vertellen. Dat is 

‘beleving’ naar ons idee” 

De Gasthuishoeve
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Café Restaurant De Zwaan
Markt 9, 5691 AR Son en Breugel

Tel: 0499-471 286, www.zwaan-son.nl

7 dagen per week geopend van 10:00-01:00 uur 
en in het weekend van 10:00-03:00 uur.

Café Restaurant De Zwaan. Daar voel je je thuis.

Wij serveren 
weer heerlijke 
mosselen!
Kom genieten van deze lekkernij, begeleid 
door een mooie en smaakvolle wijn. 

Nu ook een olijfboom voor binnen.
Kies uw eigen karakteristieke stam en wij implanteren

deze met zijden olijfblad. De “Dentro Olivo” vraagt geen
onderhoud. Niet van echt te onderscheiden.

‘Woudje de Vos’ wordt getekend door Carro Lenselink • info@carro.nl /www.carro.nl • illustraties * workshops * coaching
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Betrokken bij... Het Groene Woud

‘Mooi Straten’ gaat over de kracht van mensen. 
Over de mooie dingen die ontstaan als er ver-
trouwen is ‘in’ en respect is ‘voor’ elkaar. Dat is 
de kernwaarde van het initiatief van burgers, 
boeren en ondernemers in het buitengebied 
van Oirschot. Ruim 300 gezinnen, met vier 
verschillende buurtverenigingen, trekken sa-
men op om de leefbaarheid binnen het gebied 
te behouden en waar nodig te verbeteren. Er 
zijn al diverse projecten gerealiseerd en het 
project Landpoorten is nu in volle gang. Een 
prachtig voorbeeld van burgerparticipatie. 

 “In 2011 is het burgerparticipatieinitiatief  
gestart met ondersteuning vanuit Streekhuis 
Kempenland en de Universiteit van Tilburg,” 

vertelt Stan Kerkhofs. Stan 
is één van de enthousiaste 
bewoner in het gebied en 
tevens voorzitter van de 
Stichting Mooi Straten. “We 
hebben in 2011 en 2012 di-
verse ‘keukentafelgesprek-
ken’ gevoerd en daaruit zijn 
ideeën geboren waarvan 
een aantal is uitgemond in 
projecten. De Landpoor-
ten zijn ons meest recente 
project. We hebben enkele 
locaties in Brabant bezocht 
om bestaande Landpoorten 
te zien en informatie te  

vergaren over de ervaringen bij het tot stand  
komen van deze poorten. Daarna hebben wij  
de financiering geregeld. Wij hebben de  
Landpoorten kunnen realiseren door bijdrages 
van Streekfonds Het Groene Woud, Stichting  
Streekhuis Het Groene Woud, Rabobank Het 
Groene Woud Zuid, de gemeente Oirschot en 
van de bewoners zelf. Een bouwteam van vrij-
willigers timmert de poorten in elkaar waarna 
ze, met behulp van een lokale hovenier, worden 
geplaatst”.

“Elke poort heeft een unieke naam”, vervolgt 
Stan zijn verhaal. “Deze naam is ontleend aan de 
naam van het perceel of het bedrijf waar de poort 
is geplaatst. Je treft de naam aan op de poort 
en daarnaast hebben wij schildjes geplaatst die 
voorzien zijn van een QR-code. Na het scannen 
van deze code, met je smartphone of tablet, tref 
je meer achtergrondinformatie aan over die 
specifieke poort. Er zijn nu 26 Landpoorten ge-
plaatst en aan het eind van dit jaar moeten dit er 
40 zijn, dus we hebben nog wel wat werk te ver-
zetten. Ik kan zeggen als voorzitter én bewoner 
dat ik super trots ben op de samenwerking bin-
nen Mooi Straten en dat ik iedereen van harte 
uitnodig om met de fiets of te voet een tocht te 
maken langs de Landpoorten in ons gebied. Het 
is echt een bezoek waard”, aldus Stan Kerkhofs.

Meer informatie vind je op  
www.mooi-straten.nl.

Tekst: Q-Studio - Foto’s: Kees Beekmans

“ Onze Landpoorten zijn  
een mooi voorbeeld van 
               burgerparticipatie”
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Proef... Het Groene Woud

Sinds februari van dit jaar is Bart Kraaijvanger, 
eigenaar van Klein Gemaakt, meer dan full-
time bezig om de nieuwe manier van ‘het tot 
stand komen van de voedselketen’ onder de 
aandacht te brengen. Bart is gestart met een 
‘voedselcollectief’ voor consumenten vanuit 
Eindhoven-Centrum. Inmiddels zijn ook 
onder andere de randgemeenten Best en Son 
en Breugel aangesloten bij zijn initiatief en 
weten  de stedelingen en boeren elkaar goed 
te vinden. Door dit rechtstreekse contact zijn 
er geen overbodige kostenverhogende scha-
kels en ontstaat er een ‘eerlijke’ manier van 
boodschappen doen.

“De huidige voedselketenstructuur zit raar in 
elkaar”, vertelt Bart vanuit zijn woonkamer in 
het centrum van Eindhoven. “De grootwinkel-
bedrijven bevelen de producenten voor welke 

prijs ze een product mogen leveren. Wan-
neer je niet kan leveren tegen de opgelegde 
condities, gaan ze door naar de buurman die 
wel wil leveren tegen de uitgeklede prijzen. 
Helaas heeft deze manier van werken geleid 
tot veel faillissementen van boerenbedrijven 
of producenten. Daarnaast gaat de consu-
ment er vanuit dat alle producten het gehele 
jaar te verkrijgen zijn. Er wordt totaal voorbij 
gegaan aan de seizoenen en de producten die 
daarbij horen. Dit moet veranderen! De boer 
of producent moet een eerlijke prijs krijgen 
voor zijn product en de consument moet zich 
weer bewust worden van hoe de voedselketen 
in elkaar zit. Daarom ben ik in augustus 2013 
begonnen met een onderzoek naar de dage-
lijkse behoefte aan eerlijke groenten, vlees, 
brood en andere voedingsmiddelen en wel 
betrokken uit de regio Eindhoven. Ik heb veel 

 “  We hebben  
niets te  
verbergen,  
alles is  
transparant”

Bart Kraaijvanger  
Eigenaar van  
Klein Gemaakt
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door 'kleine makers'
uit de buurt,

die met veel liefde
en gezond boerenverstand

de mooiste producten
maken voor jouw lunch

of kindervoeding

de pure smaak van 
boerenverstand

Houtsnijderslaan 8, 3454 GJ DE MEERN, 0644260983, mail@graphicbastard.com, www.graphicbastard.com

door 'kleine makers'
uit de buurt,

die met veel liefde
en gezond boerenverstand

de mooiste producten
maken voor jouw lunch

of kindervoeding

Logo basis 
100% PMS 7764 U

Donkere delen
100% Zwart 
in 20% transparantie

Pay-o� in twee varianten:
Lange payo�
Korte Payo�
vooraf overleg met “klein gemaakt” 
over plaatsing juiste payo�

lichte delen: 
75% PMS 7764 U

Huisstijl ondersteunende kleuren: 
100% PMS 3145 U

Huisstijl ondersteunende kleuren: 
10% PMS 3145 U

Huisstijl ondersteunende webkleuren: 
#3C7486

Huisstijl ondersteunende webkleuren: 
#EAEFF1

boerenbedrijven bezocht 
en gesprekken gevoerd 
met producenten van 
streekproducten over hoe 
hun ideaalbeeld eruit ziet. 

De boeren en producenten 
hebben niet zo veel eisen zo 

blijkt. Wanneer ze hun vak 
kunnen uitoefenen op een 

duurzame manier en hier-
voor beloond worden met een 

eerlijke vergoeding, zijn ze ook 
bereid dat stapje ‘extra’ te zetten. 

Zo is ook het idee ontstaan om een 
‘voedselcollectief’ voor stedelingen 

op te zetten. 

Er zijn binnen Nederland al een paar soortge-
lijke initiatieven maar wel kleinschaliger dan 
wat er nu ontstaat in deze regio. Ik merk dat er 
veel behoefte is aan ‘eerlijke boodschappen’ uit 
de regio onder burgers maar dat distributie een 
punt is. De consument wil graag verantwoord 
eten consumeren maar wil hiervoor niet diverse 
adressen bezoeken. Daarom hebben wij ons 
voedselcollectief zo opgezet dat de boer of produ-
cent de bestelling digitaal doorkrijgt, maximaal 
twee dagen de tijd krijgt voor het samenstellen 
van de bestellingen en het dan op een centraal 
punt aflevert. Aangesloten consumenten hebben 
zich verenigd in een stichting en stellen zich be-
schikbaar om eens per kwartaal ondersteunende 
werkzaamheden te verrichten. Vanuit dit distri-
butiepunt worden door de aangesloten leden zelf 
de bestellingen klaargezet waarna deze worden 
uitgereden naar afhaallocaties in de wijken. Een 

afhaallocatie is vaak gewoon bij iemand aan huis. 
Inmiddels zijn er tientallen afhaallocaties in 
Eindhoven en de directe omgeving en dit groeit 
nog wekelijks. Wat ook heel mooi is, is dat we bij 
de werkzaamheden voor distributieverdeling 
en het uitrijden, samenwerken met drie sociale 
zorginstellingen in Eindhoven. Deze instellin-
gen begeleiden mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en zij doen op deze manier werk-
ervaring op. Zo zijn ze productief op de arbeids-
markt. Het sociale aspect speelt hier ook een 
zeer belangrijke rol. Ik had een half jaar geleden 
niet kunnen denken, dat mijn persoonlijke be-
hoefte aan ‘eerlijk boodschappen doen’ bij zo veel 
meer mensen leeft. Inmiddels hebben al 2.500 
consumenten uit Eindhoven en omgeving zich 
opgegeven als geïnteresseerde voor het voedsel-
collectief en naar verwachting zal dit alleen maar 
gaan groeien wanneer we full-operationeel zijn”, 
besluit Bart ons gesprek en kijkt op zijn horloge 
om te zien of hij niet te laat is voor zijn volgende 
afspraak.  

Meer informatie op www.kleingemaakt.nl 

 @KleinGemaakt
 
 Klein Gemaakt

“De huidige voedselketen  
structuur zit raar in elkaar.  

De grootwinkelbedrijven 
bevelen de producenten voor 

welke prijs ze een product  
mogen leveren”
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Wandelen doen we allemaal wel eens maar heb 
je dat al eens op blote voeten gedaan? Het wan-
delen op blote voeten wordt ook wel ‘barefoot’ 
wandelen genoemd en in de bosrijke omge-
ving van Son en Breugel kun je dit regelmatig 
doen. Dit wilden wij ook wel eens meemaken! 
Daarom zijn we met een groep meegegaan. Een 
bijzondere ervaring die zeker wat ons betreft 
voor herhaling vatbaar is!

We maken op deze wandeling kennis met Liesje 
Thienpont. Liesje is eigenaar van het bedrijf  
Feelmax uit Sint-Oedenrode waar speciale barefoot 
schoenen worden verkocht. “Niet iedereen durft 
en kan op blote voeten lopen”, vertelt Liesje. “In 
onze Westerse cultuur is het niet gebruikelijk dat je 
dagelijks op blote voeten loopt terwijl het zó goed 
is voor je houding en organen. Dit klinkt misschien 
gek, maar vanuit je voetzolen worden alle organen 
in het lichaam geprikkeld. Door op blote voeten te 
lopen activeer je die allemaal. Ook enkel-, knie-, 
heup- en rugklachten kunnen aanzienlijk vermin-
deren en zelfs verdwijnen als wij meer op blote 
voeten zouden lopen. Ons lichaam zit zo mooi in 
elkaar, dat dit door de natuur zelf wordt geregeld. 
Maar omdat op blote voeten lopen niet algemeen 
geaccepteerd is in onze maatschappij,  zijn er 
schoenen die je het barefoot gevoel helemaal laten 
beleven. Die schoenen hebben een zool van maar 
één millimeter dik en hebben een brede leest waar-
door de voeten ‘vrijspel’ hebben”, zegt Liesje. 

Dit willen wij natuurlijk ook zelf ervaren en daar-
om mogen wij een paar 
barefoot schoenen le-
nen voor de wandeling. 
Je merkt meteen het 
verschil met gewone 
schoenen.  Het voelt 
alsof je een paar dikke

sokken aanhebt, lekker comfortabel. Ook andere 
leden van onze wandelgroep trekken de barefoot 
schoenen aan waarna onze tocht start langs de 
onverharde wegen. “Ik ben me veel bewuster van de 
natuur om mij heen”, zegt Carro die ook mee loopt. 
“Het is net alsof ik meer aard met de omgeving”. “Ik 
heb al een blote-voeten-wandelingervaring”, zegt 
Lonieke, een andere wandelaar. “Maar ik had dan 
zo’n last van koude voeten, met deze schoenen heb 
ik dat niet. Je ervaart wel temperatuursverschillen 
van de grond maar gelukkig geen koude voeten”. 
“Ik ga echt voor het barefoot gevoel”, zegt Anita 
die ook haar zoon en dochter heeft meegenomen. 
“Daarom voor mij geen schoenen maar gewoon op 
blote voeten, back-to-basic. Ik wil graag ervaren hoe 
het is om rechtstreeks met de natuur in contact te 
zijn”. “Ik vind het bijzonder om te zien”, zegt Liesje 
“dat veel mensen hetzelfde ervaren. Je bent je veel 
bewuster van alles om je heen maar ook van je eigen 
lichaam. Signalen komen nu rechtstreeks binnen 
waardoor je meer leert naar je lichaam te luisteren. 
Dat is iets wat meer mensen zouden moeten  
ervaren om escalaties in klachten te voorkomen.”

Wil je zelf ook eens een barefoot wandeling  
meemaken? Check de Facebook evenementen  
bij Feelmax Benelux en meld je aan.  
Of raadpleeg www.feelmax.nl.

Back-to-basic met Feelmax: 
Barefoot wandelen  
              in Het Groene Woud

Ontdek… Het Groene Woud
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Doe in… Het Groene Woud

Alweer voor de 53e keer organiseert jeugdcircus ‘Il 
Grigio’ haar jaarlijkse circusshow. Dit jaar met de titel 
‘Dreamz’. Veel kinderen dromen ervan ooit eens op te 
treden in een circus en voor de jeugdige artiesten van 
Il Grigio komt deze droom ook uit. 75 kinderen, in de 
leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, oefenen al een jaar 
lang wekelijks voor hun optreden. Van zaterdag 19 juli 
tot en met zondag 3 augustus brengen zij dagelijks een 
wervelende en eigentijdse show. De jongste artiesten 
vertederen als charivari, jonge artiesten die acrobatiek 
beoefenen en de oudere jeugd, die vaak al voor de vijfde, 
tiende keer of nog langer meedoet, zorgt voor verwon-
dering tijdens hun optreden op bijvoorbeeld de 1,5 cm 
dikke staaldraad of tijdens de razendsnelle trampoline-
act. Gelachen wordt er bij de capriolen van de clowns en 
het optreden van de eigenwijze hondjes. In totaal staan 
er dit jaar 19 bijzondere acts op het programma.

“Dit jeugdcircus is begin jaren 60 een initiatief geweest 
van een vooruitstrevende dorpspastoor”, vertelt Rianne 
Op ’t Hoog, één van de bevlogen vrijwilligers van dit 
jaarlijkse evenement. “Deze pastoor wilde tijdens de zes 
weken zomervakantie de kinderen van het dorp Haaren 
vertier bieden. In die tijd was het, zeker onder boeren-
gezinnen, niet vanzelfsprekend dat je op vakantie ging. 
Om zo’n groot jaarlijks evenement mogelijk te maken, 

kunnen we gelukkig rekenen op de medewerking van 
veel vrijwilligers. Het is mooi om te zien dat inmiddels 
de tweede maar ook de derde generatie zich inzet voor 
het circus. Samen zorgen zij ervoor dat er een bijzon-
dere sfeervolle circusaccommodatie wordt gecreëerd en 
dat er ruim 150 kostuums worden gemaakt. Daarnaast 
kan de show rekenen op professionele ondersteuning 
op het gebied van licht en geluid. Dit alles maakt dat de 
artiesten in de piste kunnen schitteren. De artiesten 
zelf denken en werken ook mee aan de totstandkoming 
van acts. YouTube inspireert bijvoorbeeld de jongleurs; 
de ‘nieuwe’ manier van programma maken.”

“Voor ons als organisatie is Il Grigio gelukt als de kin-
deren iedere dag weer met plezier optreden en genieten 
van een welgemeend applaus van een volle zaal. We 
hopen dat we ook dit jaar weer vele bezoekers mogen 
verwelkomen in onze circusaccommodatie aan de  
Bossebaan 5a te Haaren”, besluit Rianne ons gesprek. 

Meer informatie over de tijden en de kaartverkoop  
tref je aan op de website van Il Grigio: www.ilgrigio.nl.  

           Il Grigio - jeugdcircus            @circusilgrigio

Dreamz is vanaf 19 juli t/m 3 augustus 
2014 dagelijks te bezoeken vanaf 14.00 
uur in de circusaccommodatie aan de  
Bossebaan 5a in Haaren.
Er zijn twee extra voorstellingen op  
dinsdag 29 en donderdag 31 juli om 10.00 
uur. De slotvoorstelling is op zondagavond  
3 augustus om 20.00 uur. 
De show duurt, inclusief pauze, ruim 
twee uur. Het circus wordt bij warm weer 
heerlijk koel gehouden! Toegangsprijzen 
variëren van € 4,00 tot € 8,00 p.p. en 
parkeren is gratis. Reserveren is gewenst; 
dit is mogelijk vanaf woensdag 3 juli via 
telefoonnummer 0411 - 62 12 15.

Dromen worden  
werkelijkheid  
bij jeugdcircus  
         Il Grigio
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Dagje strand
@ IJzeren Man Vught ?

 

In juli en augustus dagelijks open!

www.ijzerenman.nl
        

 

Stadsboerderij Eyghentijds 

“ herleef en proef de sfeer      
van vroeger …  

op een eyghentijdse wijze”  

www.stadsboerderijeyghentijds.nl  
 

Lunerkampweg 5, 5245 NB Rosmalen 
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De gastvrije familiecamping ‘Het Goeie Leven’ is 
gevestigd in kerkdorp Eerde. Deze camping heeft 
buiten de 54 kampeerplaatsen twee comfortabele 
Safaritenten en twee avontuurlijke Tipitenten. 
Het ultieme kampeergevoel beleef je in een tent 
en dit bijzondere buitenleven wordt hier, in com-
binatie met comfort, aangeboden op basis van 
twee volledig ingerichte Safaritenten, voorzien 
van eigen toilet, koud en warm stromend water 
en een verrijdbare buitenkeuken met koelkast.

Voor wie meer van het echte avontuur houdt is er 
de Tipitent. Je overnacht in een Tipi met hierin 
een verrijdbaar keukenblok, koelbox en slaap-
plaatsen voor maximaal vijf personen. Koken kan 
in de tent maar er is ook een echte ‘vuurplaats’ 
voor de Tipi waar je kan barbecueën of waar de 
outdoor-cooking verzorgd kan worden door  
‘buitenkok’ Benno. Voor meer informatie kijk je op 
www.hetgoeieleven.nl

Heb jij al eens in een  
Kota, Safari- of Tipitent  
 geslapen?

Er zijn veel manieren om te overnachten in Het Groene Woud; boek een hotel,  
huur een huisje, kampeer met je eigen tent of caravan of maak gebruik van de vele 
Bed & Breakfast locaties, het kan allemaal. Sinds dit voorjaar zijn er drie avontuur-
lijke accommodaties bijgekomen.  

Kota
In het coulisselandschap van 
Gemonde heeft Theaterboer-
derij Op ’t Hogt afgelopen mei 
haar poorten geopend. Ver-
borgen tussen struweelhagen 
en vlechtheggen vind je een 
minicamping met B&B. Naast 
kamperen en overnachten in 
een boerderijkamer, kun je 
er ook verblijven in één van 
de sfeervolle kota’s . Een kota 
is een tweepersoons Finse 

blokhut. Voor het koken en 
het sanitair kun je gebruik 
maken van de faciliteiten op 
de camping. Deze sfeervolle 
tweepersoonsblokhutten en de 
prachtige omgeving maken het 
verblijf bijzonder. “We bieden 
onze gasten een plek waar ze 
heerlijk vakantie kunnen vie-
ren en waar ze weer helemaal 
tot zichzelf kunnen komen”, 
vertelt eigenaar Els Verschuren 
op haar website. 
Voor meer informatie kijk je op 
www.ophethogt.nl

Safari- en Tipitent

Bijzondere overnachting in… Het Groene Woud



Bezoekerscentra
                  ...in Het Groene Woud

Voor een leuk dagje uit!

Beleef het verleden!
Bezoek ons museum! Beleef het verleden van 
Het Groene Woud. Laat je verrassen door 
bewegende dinosauriërs en laat je fotograferen 
als een stoere Neanderthaler. 

Oertijdmuseum De Groene Poort
Bosscheweg 80, 5283 WB Boxtel
Telefoon 0411-616861
info@oertijdmuseum.nl, www.oertijdmuseum.nl
 

Winery & Herbs
Boxtelseweg 23 
5481 VE Schijndel
Telefoon 073-549 65 35
info@wineryandherbs.nl
www.wineryandherbs.nl

Winery & Herbs organiseert op zondag 5  
oktober 2014 van 11.00 uur tot 17.00 uur een 
themadag ‘Pompoenen en Sierkalebassen’. 
Naast het snijden en beschilderen van pom-
poenen kun je ook pompoenhapjes proeven. 
Voor kinderen worden er aparte activiteiten 
georganiseerd. Tijdens de zomer kun je al 
komen kijken om te zien hoe de pompoenen  
en fles-kalebassen groeien.
Voor meer informatie: www.wineryandherbs.nl

Slapen in een echte luchtballonmand? Of een 
unieke belevenis ervaren op een plek waar 
alles zich afspeelt rondom de ballonvaart? 
Bezoek dan onze vakantie-woning(en) en 
zweef in je dromen over Het Groene Woud! 
Bekijk onze sfeerfoto’s op de website.

Pergama Landjuweel/BallonAIRpoort
Roonsestraat 20, 5076 PM Haaren  
Telefoon 0411-622 724
www.ballonairpoort.nl
 
 

 Wijnmakerij        Workshops      Vergaderlocatie    Streekwinkel  

Wil je meer weten over 
schapen? Kom dan deze 
zomer naar ons 
bezoekerscentrum in 
Oisterwijk.

Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 8a, 5062 TE Oisterwijk  
Telefoon 013 - 528 20 59 
info@kleinoisterwijk.nl, www.kleinoisterwijk.nl

Voor een leuk dagje uit!


