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Beleef!       ...Het Groene Woud

 

...in Het Groene Woud!
HERFST!

De dagen worden korter,  
het bos verkleurt en ruikt 
naar gevallen bladeren.  
Een rood-witte paddestoel... 
zou er iemand thuis zijn?

Boordevol 

Herfst-TIPS! 

Ga erop uit en 

ontdek!!!



Voorwoord

2 | Beleef! Het Groene Woud Beleef! Het Groene Woud | 3

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

Viskwekerij De Stroom
Toeristenpoort • Boerderijterras • Viskwekerij

Excursies • Educatie • Gastenverblijf
Twitter: @Destroom  

www.viskwekerijdestroom.nl

Vlechterij ‘t Wilgennest
Mandenmakerij, workshops, cursussen, 
reparatie en demonstratie
Tel: 06-21828312  Veldhoven
www.wilgennest.nl

BELEEF buiten en ervaar onze producten  
op het gebied van buiten relaxen, koken,  

spelen, baden en lifestyle. 
www.pleinb.nl / info@pleinb.nl 

06-21260703

Catering • Italiaanse hapjes • Italiaanse 
barbecue • Antipasta buffet

www.la-casa-dei-cicchetti.nl
info@la-casa-dei-cicchetti.nl
Telefoon: 0411  607747
Mobiel: 06  45278024

Voor keukens, kamers ensuite, kastenwand, badkamermeubel, tv/stereo-

meubel tot haardombouw maar ook voor tafels, hoekbanken en computer-

meubels kunt u bij ons terecht, natuurlijk ook volgens uw eigen ontwerp.

Wij verwerken materialen variërend van mdf tot massief zoals o.a. noten, 

kersen en eiken, van modern hoogglans gespoten tot nostalgisch Engelse 

stijl handbeschilderd.

Voor maatkeukens bieden wij complete oplossingen met composiet of hard-

steen bladen en kunnen wij ook de inbouwapparatuur voor u verzorgen.

Wat u ook zoekt; Meubelmakerij Den Berg biedt u maatwerk van degelijke

materialen voor een betaalbare prijs. Wij zijn niet alleen bezig met 

produceren en verkopen, maar ook investeren wij in milieu en duurzaam-

heid, o.a. door gebruik te maken van materialen uit Het Groene Woud.

Wij denken graag met u mee voor oplossingen en aanpassingen in uw 

huidige woning zodat die weer van deze tijd wordt.

Meubelmakerij Den Berg is een jong en enthousiast team van vakbekwame 

mensen die graag uitgedaagd worden om u van advies en oplossingen te 

voorzien voor al uw woonwensen.

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Dat kan via 

telefoon, e-mail of Facebook, maar u kunt ook gewoon eens binnenlopen.

Kijk ook eens op onze vernieuwde site om inspiratie op te doen en een in-

druk te krijgen van de vele mogelijkheden die ons bedrijf u kan bieden.

En wie weet wordt uw maatwerk ons werk…

Boxtelseweg 47, 5298 VA  Liempde, 0411-632328  mobiel: 0651882886
e-mail: info@meubelmakerijdenberg.nl - www.meubelmakerijdenberg.nl

Exclusief is maar heel gewoon...
Meubelmakerij Den Berg

“Al 30 jaar Meesters in Maatwerk”

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
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Het Groene Woud: 
Hettie van der Ven 
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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.

Binnenkort strijken we met Circo Circolo weer neer op Landgoed Velder, in 
het hart van Het Groene Woud. We voelen ons bevoorrecht dat we in dit  
landelijke decor ons festival kunnen houden. 
Bij binnen- en buitenlandse artiesten en circus-
kenners is Circo Circolo inmiddels een begrip, 
uniek in Europa, juist vanwege deze bijzondere 
locatie.

Waar een circus – ook in Brabant – van ouds-
her naar de mensen toe reist, vragen wij van 
bezoekers om naar óns toe te komen, in het 
buitengebied. Dat was in 2007, bij onze eerste 
editie op Landgoed Velder, best spannend. Maar 
die onzekerheid was van korte duur. Mensen 
bleken graag naar onze voorstellingen te ko-
men. Cultuurliefhebbers genieten hier van de 
natuur, natuurliefhebbers verrassen we met cultuur, omringd door groen. We 
zagen de bezoekersaantallen groeien van zo’n 10.000 in 2007 tot 22.000 in 
2012. Ook ondernemers hebben Circo Circolo inmiddels ontdekt als meer dan 
bijzondere locatie voor relatie-evenementen. 

Mensen komen graag en de entourage van het festival draagt daaraan be-
langrijk bij. De sprookjesachtige ambiance voel je al als je vanaf het parkeer-
terrein over die lange, sfeervol verlichte bomenlaan naar de tenten wandelt. 
De innige verbondenheid met de natuur die we hier tien dagen lang voelen, 
delen we graag met alle duizenden bezoekers. We zoeken steeds naar nieuwe, 
nog verrassender vormen om die succesvolle match van natuur en cultuur te 
belichten. Zo bieden we gasten onder de noemer ‘Circuswoud’ een circusexpe-
ditie aan over het landgoed onder leiding van een gids. Studenten van Fontys 
Academy for Circus and Performance Art verzorgen tijdens die expeditie 
voorstellingen in het bos.

Met Circo Circolo bieden we niet zomaar theater- en circusvoorstellingen,  
we bieden ongekende magie. Met dank aan deze grootse locatie in  
Het Groene Woud. 
 
   Marc Eysink Smeets,
   Directeur/bestuurder Circo Circolo

 

Circo Circolo.  
Innig verbonden  
met de natuur.
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Wist je dit over... Het Groene Woud

“Wij produceren ongeveer 25 kilo honing per 
jaar”, zegt Jan van den Langenberg, één van 
de zeer actieve leden van imkervereniging ‘De 
Honingbij’ uit Liempde. “Je moet weten dat één 
bijenvolk bestaat uit 35.000 à 60.000 bijen en ik 

heb hier in mijn tuin acht kasten staan. Het is 
dus een drukte van jewelste hier, vooral in de zo-
merdagen!” “De koningin laat zich het gehele jaar 
bedienen door de werkbijen”, vertelt medever-
enigingslid Kees van de Laar. “Per bijenvolk, dus 

Jan van den Langenberg en Kees van de Laar van  
Imkervereniging De Honingbij: 

“ Een bijenvolk kan uit wel    
60.000 bijen bestaan”

in één kast, zit één koningin die in het hoog-
seizoen 2.000 eieren per dag kan leggen. Deze 
koningin wordt omgeven door een ’hofstaat’ 
die zorgt dat het haar aan niets ontbreekt. In 
de zomer leven de bijen van nectar, stuifmeel 
en honingdauw (heldere nectarachtige stof) 
maar in de winterperiode moeten wij de vol-
keren bijvoeden met suikerwater. Wij hebben 
dan per kast vijftien kilo kristalsuiker nodig. 
De bijen zitten op een tros zoals dat heet en in 
de winterperiode nemen ze de suiker mee naar 
binnen om van te leven.”

“Een groot misverstand is dat mensen denken 
dat bijen alleen in de zomer worden geboren, 
maar een koningin begint al in februari met 
het leggen van eieren,” vertelt Kees ons. “Zo 
komt het ook dat je gedurende het gehele jaar 
door verschillende soorten honing kan produ-
ceren omdat de wilg in februari bloeit waarvan 
wij in april al de eerste honing kunnen maken. 
Terwijl nu net de hei is uitgebloeid en die ho-
ning in november verkrijgbaar is.” “In het voor-
jaar zijn wij met onze bijenvolken te vinden in 
de Betuwe,” zegt Jan. “Wij worden al jaren stee-

vast gevraagd door fruittelers uit dat gebied  
om te helpen met de bestuiving van de fruit- 
bomen. We vertrekken dan voor dag en dauw 
met onze kasten naar de telers en na de be-
vruchtingsperiode halen we onze volkeren 
weer op. We vinden het leuk én belangrijk om 
onze bijdrage te kunnen leveren aan de natuur 
en daarom zijn we ook hier in Liempde begon-
nen, samen met de ’jeugd natuurwacht‘, om 
twee bijenvolken uit te zetten. Samen hebben 
we bijenhalletjes gebouwd. We helpen, onder-
steunen en adviseren vanuit onze vereniging 
de basisschooljeugd en willen graag onze ken-
nis overdragen aan de volgende generatie want 
het vak van imker mag niet uitsterven”, besluit 
Jan van den Langenberg vanuit zijn imkertuin 
ons gesprek.

Heb je vragen of wil je meer informatie over  
de hobby imkervereniging De Honingbij, stuur 
dan een e-mail naar Jan van den Langenberg: 
corryenjan@ziggo.nl

Tekst en fotografie: Q-Studio

Lang voordat bijen door mensen werden gehouden, werd er al honing van bijen in het wild 

geoogst. Volgens sommige verhalen zou in het Oude Egypte, van 3300 tot 332 voor Christus, 

er al bijeenteelt hebben plaatsgevonden. Heden ten dage wordt het beroep van imker nog 

maar door tien mensen in Nederland beoefend. Gelukkig zijn er ruim 10.000 hobby imkers 

in ons land actief om een bijdrage te leveren aan de bestuiving van vele planten die weer een 

indirecte bijdrage leveren aan ongeveer 30 procent van onze voedselketen. Daar denk je niet 

altijd over na als je een peer of appel eet!

“We vinden het leuk én belang-
rijk om onze bijdrage te kunnen 

leveren aan de natuur”
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Kermis Spoordonk   10 T/M 12 OKTOBER
Spoordonk  www.vvvdebrabantsekempen.nl

Volksfeest Wijbosch 10 T/M 13 OKTOBER 
Wijbosch   www.vvvhetgroenewoud.nl 

Theater: Hoe gastvrij is Vught?   11 OKTOBER • 20.30 uur
Vught www.theaterdespeeldoos.nl 

Circo Circolo 16 T/M 26 OKTOBER
Liempde www.circocircolo.nl 

Paddenstoelenwandeling kasteel Zwijnsbergen  22 OKTOBER • 14.00 uur 
Helvoirt     www.vvvhetgroenewoud.nl 

B*There Festival  24 EN 25 OKTOBER
’s-Hertogenbosch www.b-there.nl 

Wilde Herfstweekend  31 OKTOBER EN 1 NOVEMBER
Oisterwijk www.totkijkinoisterwijk.nl 

Winterse Fakkeltocht 1 NOVEMBER • 15.30 tot 21.00 uur
Son en Breugel  www.fakkeltochtsenb.nl 

Winterpark 1 NOVEMBER
Best www.aquabest.nl

Natuurwerkdag  1 NOVEMBER 
Het Groene Woud  www.natuurwerkdag.nl

Fusion: the harder styles  1 NOVEMBER • 16.00 tot 01.00 uur 
Oisterwijk  www.fusionevent.nl  

Nu&Straks Festival 1 T/M 4 NOVEMBER
Tilburg  www.nu-straks.nl 

Speelgoedbeurs 8 NOVEMBER • 10.00 tot 17.00 uur
Helvoirt  www.haaren.nl

GLOW 8 T/M 15 NOVEMBER
Eindhoven www.gloweindhoven.nl 

Herfstwandeling op Eikenhorst  9 NOVEMBER • 10.30 uur
Esch  www.vvvhetgroenewoud.nl 

Literair concert Jan Brokken en Marcel Worms    16 NOVEMBER • 11.30 uur 
Sint-Oedenrode www.vvvsintoedenrode.nl

WinterBierFestival 7 DECEMBER • 12.00 tot 20.00 uur
Haaren  www.vvvhetgroenewoud.nl

Winterbraderie   14 DECEMBER
Sint-Oedenrode  www.vvvhetgroenewoud.nl

Kleinschalige activiteiten in de natuur, georganiseerd door  
o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, lokale IVN-afdelingen  
en natuurwerkgroepen zijn te vinden in de agenda van  
www.hetgroenewoud.com. Voor het complete evenementen- 
overzicht kijk je op www.vvvhetgroenewoud.nl.

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

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

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



Wandelen door Haaren
Midden in het landelijk gebied van het Groene 
Woud ligt de gemeente Haaren. Haaren kent 
een bosrijke omgeving met rivierdalen zoals 
de Essche Stroom en de Lei. Er zijn bijzondere 
bezienswaardigheden te vinden in het gebied. 
Zo kun je heerlijk wandelen langs het Natio-
naal Park de Loonse en Drunense Duinen, dat 
wel 4000 hectare groot is en bestaat uit droge 
zandverstuivingen en naaldbos. Haaren staat 
bekend om de prachtige groene omgeving en 
wordt niet voor niets ‘de Tuin van Brabant’ 
genoemd. Dit komt mede door de grote aanwe-
zigheid van boomkwekerijen.

Wie zin heeft gekregen om dit gebied wandelend 
te verkennen, kan de vernieuwde gids van de 
gemeente Haaren gratis verkrijgen bij diverse 
VVV-vestigingen. Opgenomen in de wandel- 

gids en niet te missen in deze omgeving is 
Kasteel Nemerlaer, dat tegenwoordig wordt 
gebruikt voor culturele activiteiten en stamt uit 
de 14e eeuw. Daarnaast zijn er nog vele andere 
bezienswaardigheden zoals gedenkplaats Haaren 
1940-1945 in de kapel van voormalig groot-
seminarie Haarendael, de Lambertuskerk, de 
Oude Toren uit 1472, kasteel Zwijnsbergen en 
landgoed Den Eikenhorst. Een prachtig gebied 
om erop uit te trekken voor een verfrissende 
herfstwandeling. www.vvvhetgroenewoud.nl 

Zie gedurende acht dagen duizenden lichtjes 
stralen door de stad. Wanneer de donkere da-
gen aanbreken staat Lichtstad Eindhoven in 
het teken van GLOW. Kunstenaars, designers 
en architecten zijn dan al een jaar bezig met 
de voorbereidingen voor dit event en zorgen 
voor indrukwekkende lichtkunstwerken. 
 
Waan jezelf in de lichtjeswereld van Europa 
De openbare ruimte van Eindhoven-Centrum 
vormt het decor en podium van binnen- en 
buitenlandse kunstenaars en designers. Zij 
grijpen het evenement aan om hun mooiste 
werken te tonen. De lichtkunstenaars gebrui-
ken niet alleen projectietechnieken, maar ook 
nieuwe mediatechnologie zoals video en ani-
matie. Eindhoven vormt voor zowel volwasse-
nen als kinderen één groot tijdelijk museum. 
Het grote zeemonster, dat vorig jaar uit het 
kanaal tevoorschijn kwam en de honderden 
vogels en vlinders die klaar stonden om uit te 
vliegen, maken dit jaar plaats voor andere 

vernieuwende creaties. Wil je zeker zijn dat 
je geen topwerk mist tijdens deze editie? Volg 
dan de GLOW Tour. Onder begeleiding van 
een gids bewonder je tientallen verschillende 
lichtcreaties en hoor je het verhaal achter de 
projecten. Kijk voor de tijden waarop de licht-
werken tot leven komen op de website van 
GLOW: www.gloweindhoven.nl. 

Begeef je in de magische wereld die in  
het teken staat van licht, van 8 tot en  
met 15 november. www.gloweindhoven.nl
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Erop uit in... Het Groene Woud

GLOW, een wereld 
vol betoverende lichtjes

Fort Isabella
In het begin van de 17e eeuw bevond zich, 
tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught, het kleine 
plaatsje ‘het Reut’. Het waren roerige tijden; 
‘s-Hertogenbosch was op dat moment een stra-
tegische vesting voor zijn vijanden. Veel aanval-
len op de stad vonden plaats. Om te voorkomen 
dat de stad werd ingenomen, werd Fort Isabella 
gebouwd. Het fort kwam op de plaats van ‘het 
Reut’ en de bewoners moesten vertrekken. Van-
af die tijd dient Fort Isabella ter bescherming 
tegen aanvallen van buitenaf en het controleren 
van de doorgang van en naar ‘s-Hertogenbosch. 
De naam Isabella verwijst naar de toenmalige 

aartshertogin Isabella, de hertogin van Brabant 
en de dochter van de Spaanse koning Filips II.

Nog steeds ligt Fort Isabella op een unieke loca-
tie. De bosrijke omgeving zorgt ervoor dat je er 
goed kunt wandelen en fietsen. Wil je je wanen 
in de geschiedenis van dit gebied, dan kun je 
tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen 
terecht in het museum van het Fort. Op het 
terrein is er tegenwoordig ook de mogelijkheid 
om er te werken en te wonen. Daarnaast zijn er 
workshops en kan men op deze historische loca-
tie gebruik maken van de lunch. Heerlijke rust 
ervaar je op dit bijzondere plekje terwijl dit toch 
op een steenworp afstand ligt van de snelweg. 
Gemakkelijk bereikbaar dus!

Plan je een dagje uit? Neem voor meer informa-
tie en het reserveren van een lekkere lunch op 
dit historische complex contact op met:

VVV Noordoost-Brabant  Tel: 073 - 614 99 86
E: reserveringen@vvvnoordoostbrabant.nl
www.fortisabellavught.nl

Ben erbij!
Toekomstgericht, 
dat is waar het 
B*There festival 
voor gaat. Niks 
terugblikken op 
het verleden. De 
toekomst, dat is 
waar het evene-
ment over gaat. 

Op 24 en 25 oktober zal ’s-Hertogenbosch 
worden omgetoverd tot een geheel van kunst, 
cultuur, dans en beeldende kunst. Het festival 
staat volledig in het teken van grenzen verleg-
gen en experimenteren. 

Dit jaar is alweer de negende editie van dit 
evenement, maar  het zal anders zijn dan an-
dere jaren. In plaats van verschillende dagen 
vindt het evenement plaats op twee dagen. 
Deze twee dagen staan bol van het beleven 
van creativiteit en cultuur. Lokaal talent en 
jong ondernemerschap zijn terug te vinden. 
Het doel van dit evenement is om ’s-Hertogen-
bosch meer te laten bruisen, door jonge men-
sen met een nieuwe kijk op het leven en frisse 
energie in te zetten. Hier kun je zelf onderdeel 
van zijn! Zorg ervoor dat je erbij bent!

B*There festival, 24 en 25 oktober  
op de Parade in ’s-Hertogenbosch.
www.b-there.nl
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“We zijn ruim vijf jaar bezig geweest met ons 
idee”, vertelt Renald van Dijke, één van de 
eigenaren van Classic Park. “Samen met mijn 
vader en broer run ik ons autobelevingcen-
trum. We hebben het voormalige eiersorteer-
bedrijf helemaal omgebouwd tot een anker-
plaats voor autoliefhebbers. Er is niet alleen 
een automobielmuseum maar we hebben hier 
ook een echte werkplaats waar gesleuteld 
wordt aan de auto’s. Daarbij hebben we ook 
nog een grote evenementenhal waar allerlei 
bijeenkomsten worden georganiseerd door 
en voor autogerelateerde bedrijven. Je kunt 

Sinds dit voorjaar heeft Het Groene Woud 

er een bijzonder museum bij: Classic Park. 

Dit automobielmuseum is bijzonder omdat 

(bijna) de gehele collectie ‘te koop’ is. Je 

treft hier onder andere oldtimers aan uit het 

begin van de vorige eeuw, maar ook young-

timers met een bijzonder verhaal. Ruim 140 

auto’s zijn hier te bewonderen en dus ook te 

koop.

hierbij denken aan de introductie van een nieu-
we DAF truck of een dealerdag van BMW. Maar 
het mooiste blijft toch wel het museumgedeel-
te. Hier staan zoveel bijzondere auto’s bij elkaar 
en de collectie is altijd wisselend. Omdat wij 
zowel nationaal als internationaal deze auto’s 
verkopen, wisselt de collectie soms heel snel. 
In ongeveer één jaar tijd is de gehele collectie 
veranderd. Je blijft hier dus steeds weer nieuwe 
dingen zien en ontdekken.”

“We willen echt een ‘jachthaven’ worden voor 
autoliefhebbers”, gaat Renald verder. “Een 
jachthaven kenmerkt zich doordat er boten lig-
gen, mensen graag vanaf het terras kijken naar 
vaaractiviteiten en er is altijd een onderhouds-
werkplaats en een verkooppunt aanwezig. Dit 
tref je bij ons ook allemaal aan. Niet op het 
water, maar op de weg. We hebben een prachtig 
terras met restaurant op het zuiden gelegen 
met daarvoor een ‘boulevard’ waar oldtimers 
flaneren. Je raakt niet uitgekeken als er op een 
zondagmiddag een auto meeting is. Daarnaast 
hebben we binnen dus de ‘museum showroom’ 
waar alle auto’s staan. Naast de showroom heb-

ben we de open werkplaats waar je van achter 
glas kunt zien waar onze monteurs mee bezig 
zijn. We zien vaak dat eigenaren bijzonder 
nieuwsgierig zijn naar de stand van zaken met 
betrekking tot de restauratie of reparatie van 
hun auto en graag even komen kijken. Wat deze 
plek ook nog zo bijzonder maakt is dat het ge-
legen is in het buitengebied van Boxtel en ook 
een perfecte startplaats is voor een wandel- of 
fietstocht. We hebben een grote parkeerplaats 
waar je de auto veilig kan achterlaten. Je bent 
hier zo in de Geelders, een prachtig wandel- 
gebied.”

Voor de actuele openingstijden en meer  
informatie verwijzen wij je naar de website  
www.classicpark.nl.  
Hier staan ook alle evenementen vermeld.

Classic Park
Koppenhoefstraat 14
5283 VK Boxtel
T: 0411-60 50 00
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De zomer gaat langzaam over in de 
herfst en bij het nieuwe seizoen horen 
ook weer andere gerechten. De barbe-
cue maakt plaats voor heerlijke stoof-
schotels met bijpassende groenten.  
De pastinaak is zo’n seizoensgroente 
die ook tot de groep ‘vergeten groen-
ten’ behoort. Omdat we deze groenten 
zeker niet mogen vergeten, laten 
we je graag kennis maken met deze 
crème witte wortel met een anijsach-
tige smaak. Bij de bereiding van de 
Brandrode Rund sucade stoofschotel, 
ontstaan spontaan nostalgische herin-
neringen aan oma’s keuken. Sucade van  

Brandrode Rund  
     gestoofd in  
   La Trappe Dubbel

Wijnbouw in Nederland
Wijnbouw in Nederland heeft zo zijn beper-
kingen. Het is niet alleen de temperatuur die 
bij wijnbouw een rol speelt, ook een hoge en 
lange luchtvochtigheid maakt het verbouwen 
van druiven in Nederland moeilijk. Daarom 
worden er in ons land druiven aangeplant die 
beter bestand zijn tegen ziektes die ontstaan 
door een hoge luchtvochtigheid. Zo vind je 
hier bijvoorbeeld de rassen Johanniter en  
Solaris voor de witte wijnen en Regent,  
Cabernet Cortis en Rondo voor de rode wij-
nen. Johanniter komt qua smaak in de buurt 
van een Riesling terwijl Cabernet Cortis de 
kant op gaat van een Bordeaux-wijn. Een wijn 
van een Cabernet-druif uit Brabant smaakt 
heerlijk bij het rundvleesgerecht.

Meer informatie via Wijnhoeve Koningbosch 
www.koningbosch.nl

Egelantier bier
Egelantier bier is bronskleurig en oer-  
Brabants. Dit bier wordt gebrouwen uit vier 
natuurzuivere granen: gerst, tarwe, haver  
en karamelhout en volgens eeuwenoud 
recept. Proef de volle hop en geniet van de 
sprankelende tinteling van dit bier. De volle 
smaak komt het best tot zijn recht bij een 
temperatuur van ongeveer zeven graden  
Celsius en is heerlijk bij ons vleesgerecht 
maar ook als aperitief. Proost!

Meer informatie over Egelantier bier  
via www.oirschotsbier.nl

Proef... Het Groene Woud
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Het boek Bruiloft Regelen & Zo, geschreven door 
Els Knoope, gaat - zo moge het de lezer duidelijk 
zijn - over het regelen van een bruiloft.  Het ver-
haal speelt zich af in Het Groene Woud en de ver-
wikkelingen rondom de bruiloft stapelen zich in 
hoog tempo op.  Een chaotische weddingplanner, 
een depressief bruidsmeisje, gescheiden (schoon) 
ouders en een bruidegom die bedenkingen krijgt. 
Tevens haakt het boek Bruiloft Regelen & Zo in 
op het Vincent van Goghjaar (2015) en het  
Jheronimus Boschjaar (2016).  

Zo staan achter in het boek verrassende fiets- en 
wandeltochten die beginnen met een fragment 
uit het boek.  Zoals de wandeling ‘Vincent van 
Gogh ontmoet Jheronimus Bosch’. Deze wande-

ling begint bij de protestantse kerk van Helvoirt 
en legt uit wat Vincent van Gogh en Jheronimus 
Bosch met Helvoirt te maken hebben. Je wandelt 
over een weg die sinds de tijd van Jheronimus 
Bosch weinig veranderd is! Je maakt ook kennis 
met het Helvoirt uit de tijd van Vincent van Gogh.   

Wil je met de schrijfster deze wandeling lopen?  
Dat kan op zaterdag 25 oktober en zaterdag  
29 november. Kosten 25 euro inclusief boek  
en 3 gangen lunch. 

Opgeven via e-mail: 
Els.knoope@home.nl 
Meer informatie over de fiets- 
en wandeltochten op 
www.elsknoope.nl. 

Bruiloft regelen  
 & Zo - Els Knoope

Bruiloft regelen & zo

Els Knoope

 
Sophie-Coco heeft de hoge hakken aangetrokken en haar vriend Paul 

ten huwelijk gevraagd. Gelukkig zei hij ‘ja.’ Hoe haar huwelijksdag 

eruit moet zien weet ze al sinds ze Barbie met Ken liet trouwen. Een 

echte prinsessenjurk, vervoer in een ronde roomwitte koets die wordt 

getrokken door witte paarden, een feest in een kasteel. Gelukkig zijn er 

in het Groene Woud genoeg kastelen en mooie plekjes voor de foto’s. 

Maar dan wordt Sophie-Coco gevraagd om 9 maanden in New York 

te werken.  Daarom vraagt zij haar chaotische zus Marie-Louise om de 

bruiloft te regelen. Deze gaat de puntjes op de i zetten of beter gezegd: 

‘De poppetjes op de taart.’ 

Maar wordt het wel een sprookjeshuwelijk met een gelukkig einde?

Het verhaal speelt zich af in het Groene Woud. Dit is het gebied tussen 

’s-Hertogenbosch-Tilburg- Eindhoven.  Dit boek haakt in op het Vincent 

van Goghjaar (2015) en het Jheronimus Boschjaar. (2016) Achter in het 

boek staan verrassende fiets en wandeltochten door het Groene Woud.  

Els Knoope woont in het Brabantse Helvoirt, eerder 

schreef zij: 

Liefde & Andere Kopzorgen waarmee zij de Libelle 

Romanprijs won. 

Daarna volgden:

Relaties & Andere Ongemakken en Dikke 

Vriendinnen & Echte Liefde. 

BRU
ILO

FT REG
ELEN

 &
 ZO

Els Knoope

BRUILOFT REGELEN 

& ZO

ELS KNOOPE

www.elsknoope.nl

Inclusief fiets- en 
wandeltochten

Inclusief fiets- en 
wandeltochten

Sucade van Brandrode Rund  
gestoofd in La Trappe Dubbel

8 personen

- 8 sucadelappen Brandrode Rund
 (verkrijgbaar bij De Hagelaar in Best)
- 1 rode ui
- 1 flesje La Trappe Dubbel
- 150 ml fond
- 1 laurierblad
- 80 gr knoflook
- 3 blaadjes salie
- peper en zout

Voorbereiding:
-   Snipper de rode ui
-   Maak de knoflook schoon en hak deze 
-   Pluk en was de salie en snijd deze in reepjes

Bereiding:
-   Bak de sucadelapjes bruin, voeg de gesnip-

perde ui toe en blus af met La Trappe Dubbel
-     Doe dit in een pan om te stoven; voeg de 

fond toe met de knoflook, laurier en salie
-   Zorg dat het vlees onder staat, zo niet: doe 

er wat water bij
-   Laat dit met deksel langzaam stoven tot 

het gaar is, de laatste 15 minuten zonder 
deksel zodat het vocht inkookt

-   Breng dit alles op smaak en bind dit even-
tueel af met rouxkorrels of maizena.

Serveer dit gerecht met:
Rode kool
Gekarameliseerde appel
Stoofpeertjes

Recepten van:  
Restaurant de Gertruda Hoeve
Patron /Chef de cuisine
Evert Thielen

Pastinaaktaartje

8 personen

 
- 800 gr pastinaken
- 800 gr aardappels
- 1 teen knoflook
- 150 gr room
- 100 gr geraspte boerenkaas
- 80 gr gerookt ontbijtspek
- 1 tak tijm en rozemarijn
- peper en zout

Voorbereiding:
-   Schil de aardappels en pastinaken  

en spoel ze af
-  Maak de knoflook schoon en hak deze
-  Pluk en hak de tijm en rozemarijn
- Snijd het ontbijtspek in fijne reepjes

Bereiding:
-   Bak het ontbijtspek lichtjes uit en voeg de 

knoflook, tijm en rozemarijn toe
-   Giet de room en de geraspte kaas erbij en 

breng dit hoog op smaak
-   Maak schijfjes met de keukenmachine van 

de aardappels en pastinaken
-  Niet in water leggen!
-   Beboter een springvorm en begin met een 

laagje aardappel en dan wat roommengsel, 
vervolgens een laagje pastinaakschijfjes, 
weer gevolgd door roommengsel en eindig 
met een aardappellaagje

-   Strooi er nu nog wat geraspte kaas over
-   Verwarm de oven voor op 1300C en zet het 

taartje er in
-   Bak dit taartje in 45 min tot 1 uur gaar, 

controleer de garing
-   Dan 1 nacht laten afkoelen, lossen en in 

acht stukken snijden
-   In de oven opwarmen op 1200C voor het 

uitserveren.

Toepassing:
-  Koud of lauw bij tapas-buffet
-  Warm bij vlees en wild

Proef... Het Groene Woud Doe... Het Groene Woud
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Het zou binnenkort zomaar een tafereel kunnen 
zijn van een willekeurige bezoeker die een och-
tendwandeling maakt in Het Groene Woud.  
Brabants Landschap treft namelijk voorbereidin-
gen om hier vanaf 2015/2016 edelherten te  
verwelkomen in de vrije natuur. 

Natuurbrug over de A2
Edelherten zijn de grootste, op het land levende 
zoogdieren van Nederland. Er lopen al kuddes op 
de Veluwe, bij de Oostvaardersplassen en in het 
Weerterbos. Nu komt daar Het Groene Woud bij.  
De edelherten krijgen hun thuisbasis in het hart 
van het landschap, in een omrasterd gebied van 
300 hectare, dat zich uitstrekt aan weerszijden van 
de natuurbrug over de A2. Binnen deze begrenzing 
kunnen de gracieuze grazers hun natuurlijke gang 
gaan. 

De herten zijn een aanwinst voor Het Groene 
Woud, vooral omdat ze met hun natuurlijke 
gedrag zoveel bijdragen aan natuurherstel. “Ze 
zorgen met hun bemesting en het wroeten in de 
grond bijvoorbeeld voor allerlei soorten nieuwe 
begroeiing”, vertelt Arjen Simons, districts- 
beheerder van Brabants Landschap. “Dat geeft 
extra bestaansmogelijkheden voor andere dieren- 
en plantensoorten in het gebied.” 

Rust en ruimte
Tegelijkertijd is Het Groene Woud een ideale ha-
bitat voor de edelherten zelf. “Er is voldoende te 
eten en te drinken, er heerst genoeg rust en de 
herten vinden er dankzij de begroeiing de nodige 
bescherming.” Maar zomaar ergens wat edelher-
ten vandaan halen en ze plompverloren in het 
landschap plaatsen, is er niet bij. Bij zo’n intro-

Oog in oog 
   met een edelhert
‘Die zondag, bij het ochtendgloren, zag hij 

tussen de bomen en de flarden nevel de 

schimmen van een paar edelherten.  

Enkele hielden hun imposante gewei fier  

omhoog. Prachtig vond hij het. Hij bleef  

kijken en zag ze langzaam naderen. Zij  

keken naar hem, hij keek naar hen… Tot ze 

in een oogwenk verdwenen waren tussen de 

struiken en bomen.’ 

ductie komt veel meer kijken. Daar heeft Brabants 
Landschap zich de afgelopen jaren over gebogen. 
Gesprekken met vele partijen en het toetsen van 
factoren als infrastructuur en de beschikbaarheid 
van voedsel en water namen behoorlijk wat tijd 
en onderzoek in beslag. Dat de dieren zich bin-
nenkort in Het Groene Woud vestigen, is een mijl-
paal, maar wat Brabants Landschap betreft geen 
eindpunt. “In overleg met de streek en belangheb-
benden kijken we of we ze op langere termijn nog 
meer bewegingsruimte kunnen bieden.”

Pure natuurbeleving
Edelherten zijn de hele dag door actief, maar ze 
laten zich vooral vroeg in de ochtend en laat in 
de avond zien. De bronsttijd start ongeveer in de 
tweede helft van september en duurt tot begin 
oktober. In deze periode zijn de mannelijke dieren 

duidelijk hoorbaar door hun lui-
de brullen en loeien (‘burlen’). 
Naast deze bijzondere, vocale 
aantrekkingskracht van 
de dieren spreekt ook het 
aaibare uiterlijk tot de ver-
beelding, denkt Simons. 
“De natuurbeleving van 
de recreant in Het Groene 
Woud neemt erdoor toe. 
Heel veel mensen zullen  
de kans om een edelhert  
te zien, niet willen missen.  
En terecht, want oog in  
oog staan met een edelhert  
in de vrije natuur, dat is in  
Nederland écht bijzonder.”
 

Fotografie: Harry Fiolet

Betrokken bij... Het Groene Woud
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Doe... Het Groene Woud

“Het is altijd weer speciaal als je een groep mag 
begeleiden bij zo’n bijeenkomst”, vertelt Geert. “Er 
zijn zo veel verschillende mensen en daarmee ver-
schillende energieën, dat het altijd weer spannend 
is hoe zo’n ochtend verloopt. Ik begin altijd met een 
meditatiemoment in de wilgenkring. Hier op mijn 
terrein heb ik een prachtige wilgentenencirkel die 
je omringen als armen. Binnen deze cirkel ervaart 
iedereen altijd een veilig en sereen gevoel; de men-
sen durven hier zichzelf open te stellen voor nieuwe 
ervaringen. Na de meditatie, waarbij ik mensen 
help te ervaren wat het is om te aarden, gaan we het 
Labyrint van Chartres lopen. Mijn labyrint is geba-
seerd op het labyrint in de gotische kathedraal in 
de Franse stad Chartres. Deze kerk is gebouwd rond 

1200 en op de vloer van de kerk bevindt zich een 
labyrint dat door veel mensen wordt gelopen om 
vanuit het middenpunt de prachtige glas-in-lood 
ramen te bewonderen.” 

“Dit fameuze labyrintpatroon heb ik uitgezet op 
mijn erf en ik heb de palen door ijzerdraden met 
elkaar verbonden. Daar doorheen groeien prachtige 
druivenranken met witte en blauwe druiven. Van 
deze druiven maak ik weer heerlijke wijnen die wij 
verkopen in onze streekwinkel. In het midden van 
het labyrint is een open plaats waar mensen tot rust 
kunnen komen en hun, soms emotionele wande-
ling, kunnen overdenken. Door het lopen van het 
labyrint komen mensen tot rust, ervaren nieuwe 

Spiritualiteit  
      in Het Groene Woud

Wanneer je de ‘Dikke Van Dale’ raadpleegt, lees je de volgende betekenis over ‘spiritueel’;  

1. de geest, het niet-stoffelijke betreffend, 2. (van personen) openstaand voor alles wat met 

religie en metafysica te maken heeft. Veel mensen noemen het ook ‘zweverig’ en daarmee heeft 

ook iedereen een mening over spiritualiteit. Dat spiritualiteit ook plaatsvindt in Het Groene 

Woud en dat dit vaak wordt beoefend door hele gewone mensen, wilden wij als redactieteam, in 

combinatie met een bestuurder van de coöperatie, zelf ervaren. Daarom waren we met totaal 

vijf ondernemers uit Het Groene Woud op een mooie zondagochtend te gast bij Geert Hermans 

van Winery & Herbs in Schijndel. 

inzichten of worden er vragen beantwoord waarmee 
ze al tijden worstelen. Het klinkt allemaal heel zwe-
verig misschien, maar de meeste bezoekers beleven 
hetzelfde gevoel, als ik vraag naar hun ervaring.”

Ook wij van het redactieteam, inclusief fotograaf 
en voorzitter van de Coöperatie Het Groene Woud, 
hebben deze beleving mogen ervaren. “Ik vond 
het een hele bijzondere ervaring”, vertelt Rianne 
Doornekamp van Theetuin-High Tea ’t Bakhuys. 
“Ik heb nu zelf kunnen ervaren wat het is om te 
aarden, ik voelde me één met de grond onder mijn 
voeten. In het labyrint ervoer ik een eenzaam-
heid die rust gaf. Bij het middenpunt kwamen we 
allemaal samen en dit gaf een saamhorigheidsge-
voel waar ik heel blij van werd.” “Ondanks mijn 
nuchterheid”, zegt Rud van Herk, voorzitter van 
de Coöperatie Het Groene 
Woud en eigenaar van Bal-
lonAIRpoort, “sta ik toch 
versteld van mijzelf dat er 
bepaalde zaken zijn die naar 
boven kwamen. Dit had ik 
niet verwacht. Maar wat ik nog het meest bijzonder 
vind, is om te zien hoe de andere aanwezigen deze 
bijeenkomst ervaren en dat iedereen op zijn eigen 
manier omgaat met emoties.” “Ik blijf me maar ver-
bazen over wat er gebeurde met de wolken boven 
ons,” zegt Stan Kerkhofs van de Pallande Hoeve. 
“We stonden in het midden van het labyrint en 
maakte een menselijke cirkel door elkaar een hand 
te geven en precies boven ons waren alle wolken 
weg en konden wij de blauwe lucht waarnemen 
door een cirkel in de wolken.” “Dit is de energie 
die wij met elkaar uitstralen”, vertelt Geert. “Vaak 
wanneer ik een labyrintwandeling organiseer, doet 
zich dit fenomeen voor. Ook ik blijf me hierover 
verbazen.” Ook onze fotograaf Berry Schiltmans 
van Q-Studio heeft, tussen het fotograferen door, 

bijzondere momenten ervaren. “Het is nu de derde 
keer dat ik de wilgencirkel heb bezocht en elke keer 
weer ervaar ik een heerlijke rust. Bij het lopen van 
het labyrint waren er momenten dat ik hele zware 
benen kreeg. Dat zal met de energieën te maken 
hebben denk ik.” 

Ook ik heb deze ochtend als bijzonder ervaren. De 
wilgencirkel is een veilige en geborgen plek waar 
je totaal tot rust komt. Door deze vertrouwde club 
van mensen om mij heen, kostte het mij geen en-
kele moeite om volledig op te gaan in de omgeving. 
In het labyrint heb ik mijn ‘levenspad’ ervaren. Er 
waren druiven in verschillende vormen, verdroog-
de en rijpe, en de verschillende stadia van deze 
druiven stonden voor mij symbool voor bepaalde 
gebeurtenissen in mijn leven. Er stonden volle drui-

venranken maar ook ranken 
waar geen druiven aanzaten 
of planten die totaal weg 
waren. Ik zie dit symbool 
staan voor dingen in mijn 
leven die ik doe, ontwikkel 

en soms ook niet lukken. Toch stonden er verderop 
weer druiventakken in volle glorie wat inhoudt dat 
er ook veel dingen wel lukken in het leven en zaken 
nog in ontwikkeling zijn. Met elkaar zijn we het in 
ieder geval eens: spiritualiteit ervaart iedereen op 
zijn eigen manier. Er is nooit iets fout en het kan je 
helpen op wat voor manier dan ook. Mocht je dit al-
les eens zelf willen ervaren, Geert Hermans organi-
seert regelmatig bijeenkomsten. Neem gerust eens 
contact met hem op en ervaar wat dit met jou doet.

Winery & Herbs
Boxtelseweg 23
5481 VE Schijndel
tel: 073-549 65 35 / 06-427 188 29
www.wineryandherbs.nl

‘Precies boven ons waren 
alle wolken weg en zagen 

we blauwe lucht’
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Zou de natuur van streek zijn geraakt door de natte 
periode van de afgelopen zomer? Nee, de natuur past 
zich veel gemakkelijker aan dan wij mensen.

De vele zomerregen van de laatste tijd heeft misschien 
tot problemen geleid met wateroverlast. Wellicht moet 
je jezelf afvragen of er niet teveel verharding ligt en of 
je tuin zich houdt aan de vier basisvoorwaarden. Kijk 
voor een toelichting op deze basisvoorwaarden en meer 
informatie op onze Facebookpagina: HOLLANDIA 
groengroep.

Nu is de ideale tijd aangebroken om grote en kleine 
veranderingen aan te brengen, want in de herfst ko-
men planten en bomen tot rust waardoor ze kunnen  
worden gesnoeid en/of gescheurd. Ze kunnen prima 
worden verplant of gehergroepeerd. Dit in voorberei-
ding op het nieuwe seizoen wat komen gaat.

Door de juiste keuze van planten en verlichting houd je 
ook in het najaar een spannende en aantrekkelijk tuin 
waardoor je er langer van kunt genieten. Immers, je 
tuin moet een verlengstuk van je huiskamer zijn!

Stel gerust je tuinvragen via e-mail:  
info@hollandiagroengroep.nl 
of via onze Facebookpagina.

Rogier Biekens 
HOLLANDIA Groengroep
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Erop uit in... Het Groene Woud

Met deze editie wordt het eerste lustrum gevierd. 
De 5e editie telt 64 voorstellingen van 21 gezel-
schappen uit zes verschillende landen. Daarnaast 
is het sfeervolle festival een unieke plek om te 
eten, drinken, dansen en te gamen. 

Je zult versteld staan van bijzondere voorstellin-
gen waarin gekende en ongekende circustechnie-
ken op verrassende manieren worden getoond. 
Dat is ook precies waar het nieuwe circus over 
gaat, het maken van gedurfde combinaties van 
circus met dans, theater, techniek, vormgeving 
én muziek.

Neem bijvoorbeeld de voorstelling ‘Knitting 
Peace’ van het Zweedse gezelschap Cirkus Cirkör. 
Hierin word je meegenomen in een prachtig 
samenspel van acrobatiek, dans, live muziek 
en... jawel, breien. Kan met breien vrede bereikt 
worden? Witte wol, strengen, knopen en draden 
vormen het decor van deze sfeervolle voorstelling 
die verweven is met prachtige live muziek en circus- 
techniek.

Niet alleen het terrein van Landgoed Velder staat 
vol met circustenten, maar ook het bos eromheen 
dient als decor van het circus. Trek stevige schoe-
nen aan en ga samen met een groep andere avon-
turiers op expeditie! Je ontdekt niet alleen de 
schoonheid van het herfstachtige landgoed, maar 
je stuit ook op verrassende circusacts. Jongleurs 
in het veld en acrobaten in de bomen!

Voor meer informatie over alle voorstellingen 
en het kopen van kaarten neem je een kijkje 
op onze website circocircolo.nl of op  
Facebook.com/circocircolo.

aankomende herfstvakantie  
op Landgoed Velder in Liempde

Circo Circolo is hét toonaangevende internationale festival voor Het Nieuwe Circus in Nederland. 
Van 16 tot en met 26 oktober 2014 vindt de 5e editie van het festival plaats op het prachtige 
Landgoed Velder middenin Het Groene Woud in het Brabantse Liempde.  

5e editie Festival voor Het Nieuwe Circus Tekst en fotografie:  
Circo Circolo

Mooie kleuren  in het najaar

De herfst  
is in  
aantocht! 

Lifestyle in... Het Groene Woud



Zorg in… Het Groene Woud

Voor meer informatie belt u met 
Melanie van Laarhoven: 06-52346120

  Thuis 
in kinderopvang 
   aan huis!
Flexibiliteit, kleinschaligheid, betrokkenheid.
Uw kind centraal. Daar draait het om!

KINOP Boxtel
0411-610041
06-52346120
boxtel@kinop.nl

     www.kinop.nl

Bruiloft regelen & zo
Els Knoope
 
Sophie-Coco heeft de hoge hakken aangetrokken en haar vriend Paul 
ten huwelijk gevraagd. Gelukkig zei hij ‘ja.’ Hoe haar huwelijksdag 
eruit moet zien weet ze al sinds ze Barbie met Ken liet trouwen. Een 
echte prinsessenjurk, vervoer in een ronde roomwitte koets die wordt 
getrokken door witte paarden, een feest in een kasteel. Gelukkig zijn er 
in het Groene Woud genoeg kastelen en mooie plekjes voor de foto’s. 

Maar dan wordt Sophie-Coco gevraagd om 9 maanden in New York 
te werken.  Daarom vraagt zij haar chaotische zus Marie-Louise om de 
bruiloft te regelen. Deze gaat de puntjes op de i zetten of beter gezegd: 
‘De poppetjes op de taart.’ 
Maar wordt het wel een sprookjeshuwelijk met een gelukkig einde?

Het verhaal speelt zich af in het Groene Woud. Dit is het gebied tussen 
’s-Hertogenbosch-Tilburg- Eindhoven.  Dit boek haakt in op het Vincent 
van Goghjaar (2015) en het Jheronimus Boschjaar. (2016) Achter in het 
boek staan verrassende fiets en wandeltochten door het Groene Woud.  

Els Knoope woont in het Brabantse Helvoirt, eerder 
schreef zij: 
Liefde & Andere Kopzorgen waarmee zij de Libelle 
Romanprijs won. 
Daarna volgden:
Relaties & Andere Ongemakken en Dikke 
Vriendinnen & Echte Liefde. 
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Els Knoope

BRUILOFT REGELEN 
& ZO

ELS KNOOPE

www.elsknoope.nl

Inclusief fiets- en wandeltochten

Inclusief fiets- en wandeltochten

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

“Hij komt helemaal  
                                 tot rust”

In de zomereditie van Beleef! heb je kunnen lezen 
over de nationale vlechtdagen in Schijndel die ge-
houden zijn in het eerste weekend van september. 
Deze dagen kregen een bijzonder karakter omdat 
het vlechten van wilgen is uitgeroepen tot ‘Natio-
naal immaterieel erfgoed’ ofwel ‘tradities die men-
sen zo belangrijk vinden, dat deze niet verloren mo-
gen gaan’. Omdat het een ambacht is, dat door jong 
en oud beoefend wordt, vinden er zeer regelmatig 
allerlei workshops en cursussen plaats om dit vak-
manschap door te geven aan de volgende generatie.

Mieke Langenhuizen van ’t Wilgennest in Veldhoven 
geeft, naast haar restauratiewerkzaamheden en 
vrije opdrachten, workshops en cursussen op het 
gebied van vlechten. “Tegenwoordig wordt er met 
andere materialen gevlochten dan vroeger”, vertelt 
Mieke. “Het gebruik van touw, papier maar ook 
elektrakabels en gerecycled materiaal zie je steeds 
vaker. Door hedendaagse materialen te gebruiken, 
spreken we een groter en nieuw publiek aan en 
wordt het niet als oubollig ervaren. Ik heb onlangs 
voor een groep pubers en jongvolwassenen met een 
‘rugzakje’ een workshop mogen verzorgen. Deze kin-
deren worden via een thuiszorgorganisatie begeleid 
bij vrijetijdsbesteding en weekendverloven. Het is 
een hechte groep die een aantal keren per jaar gaat 
logeren bij ‘De Blije Big’ in Son en Breugel. Dit is een 
logeeradres ter ontlasting van de thuissituatie.” 

“In de groep zit een jongen die ADHD heeft. Hij 
komt stuiterend binnen en kletst je de oren van 
het hoofd, maar als hij begint met vlechten komt 
hij helemaal tot rust. Dat zie ik niet alleen maar 
dat ervaart hij zelf ook. “Ik kom bij jouw helemaal 
tot rust Mieke”, zegt hij dan en dat vind ik zo lief! 
Omdat mijn locatie ook rolstoel-toegankelijk is, is 
het een gemêleerd gezelschap. Er is een jongen bij 
die niet kan lopen maar met zijn handen zeer goed 
kan werken. Ik heb voor alle deelnemers een mal 
zodat ze beide handen vrij hebben en deze kunnen 
gebruiken bij het vlechten. Je ziet sommigen zeer 
gedreven vlechten van links naar rechts maar als ze 
dan de hoek om moeten in het vlechtwerk, hebben 
ze even hulp nodig. En daar zijn wij voor, hun mo-
toriek en verbeelding hebben dan wat begeleiding 
nodig. Je ziet ze genieten en dat geeft mij en mijn 
stagiaire Kelly, van het Helicon, een zeer voldaan 
gevoel. Ik hoop dat, ondanks alle bezuinigingen van 
overheidswege en het verleggen van de zorgverant-
woordelijkheden naar de gemeenten, er toch nog 
financiële middelen beschikbaar blijven voor een 
speciale groep in onze maatschappij.”

’t Wilgennest 
www.wilgennest.nl  
040-235 17 75/06-21 82 83 12

Tekst: Q-Studio   Foto’s: ‘t Wilgennest
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Beleef het verleden 
 ...van Het Groene Woud

Bij De Groene Poort in Boxtel beleef je het verleden 
tussen oeroude landschappen. Van schorpioen tot 
haai, van mammoet tot Tyrannosaurus, van holen-
beer tot walvis. Je zult versteld staan. De diversiteit 
in aanwezige planten en dieren geven een goed beeld 
van vroeger en nu. In ons unieke museum, met 
speurtochten voor de kinderen, vier hectare oertijd-
park en levensechte, bewegende dinosaurussen, is 
het pure beleving voor jong en oud!  
Voor meer informatie zie ook 
www.oertijdmuseum.nl

Voor een leuk dagje uit!

Kom onze streek- 
producten proeven 
     

Wil je de komende maanden eens gezellig met 
vrienden een wijnproeverij bijwonen of op een 
bijzondere plek vergaderen? Dat kan bij Winery 
& Herbs. Tevens dé plaats om gezellig te win-
kelen  en kennis te maken met allerlei streek-
producten.  Heb je een leuk geschenk of een 

bijzonder kerstpakket nodig? Denk dan eens 
aan een ambachtelijke streekwijn in een super 
leuk wijnkistje dat je simpel kan veranderen in 
een insectenhotel. 
Meer informatie vind je op:  
www.wineryandherbs.nl

Sinds 2013 kun je nog mooier en beter je wan-
deling starten vanaf ons streekpark. Je wande-
ling beginnen of eindigen met een kopje koffie 
of thee in ons nieuwe streekcafé, ook dit kan! 
Of eerst nog even ravotten met de (klein)kin-
deren in onze natuurspeeltuin, dat is natuurlijk 
ook mogelijk! Loop eens via onze kruidentuin 
en hoogstamfruitboomgaard naar landgoed  
’t Lot. Je bent zo in de prachtige Oisterwijkse 
Bossen en Vennen. Recentelijk heeft ook de 
stroom ‘De Rosep’ weer zijn oorspronkelijke 
loop terug en meandert hij weer prachtig langs 
ons streekpark. En... ook het ijsvogeltje is weer 
gesignaleerd! Hij heeft de route naar de nieuwe 
visvijver reeds ontdekt. Wanneer je bij ons van 
een heerlijk kopje thee of koffie komt genieten, 
is de visvijver gratis toegankelijk. Kortom,  
genoeg redenen om eens te komen kijken bij 
ons bezoekerscentrum Klein Oisterwijk.  
Meer informatie op www.kleinoisterwijk.nl

Ontdek Streekpark  
Klein Oisterwijk  
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Bezoekerscentrum  
BallonAIRpoort  
presenteert… 
  ‘Een Droomvlucht’
BallonAIRpoort is continu in ontwikkeling. In 
het voorjaar zijn onze nieuwe vakantiewoningen 
geopend. Een groot succes kunnen we wel zeggen. 
Onze gasten zijn allemaal verrast door de themati-
sering en de afwerking van de woningen. Mocht je 
nieuwsgierig zijn? Bezoek dan onze website www.
slapenineenballonmand.nl, of kom zelf logeren. 
Maak dan meteen kennis met de duurzaamheids-
slag die wij momenteel aan het maken zijn. Oude 
schuren zijn vervangen voor nieuwe gebouwen en 
voorzien van zonnepanelen. BallonAIRpoort kan 
vanaf heden voorzien in haar eigen groene stroom. 
Zo draagt BallonAIRpoort haar steentje bij in de 
verduurzaming van Het Groene Woud.
Meer informatie op www.ballonairpoort.nl

Bezoekerscentra van… Het Groene Woud
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“Ik weet niet wat me allemaal overkomt”, ver-
telt Netty terwijl we, met thee en haar zelfge-
bakken pompoencake, heerlijk genieten van de 
najaarszon in de weelderige tuin. “Sinds onze 
nominatie, die in mei van dit jaar bekend werd 
en de prijs die wij in ontvangst mochten nemen 
deze zomer, staat alles een beetje op zijn kop. 
We waren met nog twee andere Bed & Break-
fast-locaties genomineerd voor deze prijs, de 
ene is gevestigd in Heeswijk-Dinther, de andere 
in het Drentse Aalden. Ik heb op de bewuste 
morgen, op de website van Bed & Breakfast  
Nederland, gelezen dat wij het waren geworden. 
Ik geloofde mijn ogen niet! Daarna stonden 
Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad op 
de stoep. Zij waren blijkbaar de avond van tevo-
ren al op de hoogte gebracht hoorde ik achteraf. 

Ook de burgemeester van Oirschot 
kwam die dag langs met een prach-
tige bos bloemen. Allemaal reuze 
bijzonder.” In het officiële juryrap-
port staat: ‘bij Carpe Diem staan 
luxe en verwennerij centraal; je 
komt tot rust in de jacuzzi en ge-
niet ’s morgens van een uitgebreid 
ontbijt met zelfgemaakte produc-
ten uit de streek’.

“Het leukste aan het hebben van een Bed & 
Breakfast, vind ik het contact met de gasten. 

Iedere morgen weer als ik het ontbijt mag ver-
zorgen voor mijn gasten, vind ik dit een feestje. 
Ik serveer iedere ochtend een ander ontbijt, 
met smoothies, ook als mijn gasten twee of drie 
nachten blijven. Met verse streekproducten wil 
ik de mensen verrassen en kennis laten maken 
met al het lekkers dat onze streek te bieden 
heeft. Vanaf deze herfst serveer ik bijvoorbeeld 
ook honing van onze lokale imker. Je merkt dat 
mensen het waarderen dat je ze kennis laat ma-
ken met hetgeen de omgeving te bieden heeft. 
Ik heb een moestuin met allerlei groentes en 
fruit die ik weer verwerk tot jams en chutneys 
of die ik gebruik als ingrediënten in taarten 
en cakes. Daarnaast vind ik het leuk om mijn 
gasten tips te geven over wat er in de buurt te 
doen is en wat er allemaal te beleven is in de 
directe omgeving. Wanneer mensen de reserve-
ringsbevestiging ontvangen per e-mail, stuur ik 
altijd informatie mee over de omgeving. Via de 
digitale weg gaat dit wel zo makkelijk en het is 
altijd up-to-date. Ik heb jaren een kantoorbaan 
gehad als juridisch medewerker bij een notaris-
kantoor, maar ik zou voor geen goud meer wil-
len ruilen. Mijn hart ligt hier bij Carpe Diem!”

Tekst: Q-Studio
Fotografie: Bed & Breakfast Carpe Diem

Bijzondere overnachting in... Het Groene Woud

 De beste  
Bed & Breakfast van 2014  
        staat in Het Groene Woud!

Sinds deze zomer heeft Het Groene Woud er een onderscheiding bij:  
de beste Bed & Breakfast van Nederland staat in Oirschot. Netty Rook 
en Kees Ham zijn de trotse eigenaren van de ‘vijf tulpen’ locatie  
‘Carpe Diem’. Carpe Diem viert dit jaar tevens haar eerste lustrum. 

“Je komt tot rust in de jacuzzi en geniet  
’s morgens van een uitgebreid ontbijt met  

zelfgemaakte producten uit de streek”
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Tekst: Frans Kapteijns
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door @BoswachterFrans 
Natuurmonumenten

Column... Boswachter Frans

Lagevoortsebos 1   5298 LA Liempde   TEL. (+31) 0411 - 633104   FAX. (+31) 0411 - 633833   email: info@hollandiahout.nl   www.hollandiahout.nl
HOLLANDIA groengroep   email: info@hollandiagroengroep.nl   www.hollandiagroengroep.nl

Ontwerp, aanleg & renovatie, onderhoud,
boomverzorging en houtbouw

 
 

TEAMBUILDING
@IJZEREN MAN VUGHT?

FITT-OUTDOOR.NL 
info@fitt-outdoor.nl   ~  0411-622881

Bedrijfsuitjes - Schooluitjes - Groepsuitjes - Verhuur

Vanaf 15 oktober start ons ‘wild’-seizoen.  
Wij serveren weer veel traditionele wildspecialiteiten  

in ons sfeervolle restaurant en in onze gezellige  
brasserie. Al 200 jaar zijn wij de ‘huiskamer’ van  
Het Groene Woudse dorp Son en Breugel. Bezoek  

ons restaurant of brasserie en laat je verrassen!

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.

Als je naar buiten kijkt, kun je al zien dat de 
herfst dit jaar vroeg begonnen is. Veel boom- en 
struiksoorten, zoals wilgen, notenbomen, lijs-
terbessen en bramen, zijn al begonnen met blad-
verkleuring. De herfstkleuren zijn al overal te 
zien en er vallen zelfs al bladeren zodat je kunt 
zeggen dat de herfst drie tot vier weken eerder 
is dan normaal. De reden waarom de herfst 
er zo vroeg is, komt vermoedelijk door de lage 
temperaturen in augustus en dat in combinatie 
met de zeer vroege start van het voorjaar. Lijs-
terbesstruiken en vlierstruiken hadden al een 
maand eerder rijpe bessen dan anders. 

De herfst en de lente zijn voor mij de twee 
mooiste seizoen. Vroege herfst of niet, elk jaar 
komen er massaal overal paddenstoelen uit de 
grond. Bomen en struiken hangen vol vruchten 
en zaden, maar ook de kruiden staan vol zaad. 
Allerlei dieren doen zich te goed aan dit heerlijke 
voedsel en zorgen voor veel (vet)reserve in hun 
lichaam. Hierdoor kunnen ze de winter doorko-

men. Sommige dieren, zoals de eekhoorn en gaai, 
verstoppen ook nog eens voedsel in de grond, 
zodat ze die in de winter op kunnen eten. Som-
mige trekvogels, zoals zwaluwen, de koekoek 
en ooievaars, trekken naar het zuiden. Andere 
trekvogels als ganzen, kramsvogels en koper-
wieken komen vanuit het noorden naar hier. De 
standvogels blijven gezellig hier zoals merels, 
winterkoningen en spechten. 

In de herfst bereid ik me voor op de 
winter om als ‘huismus’ lekker te gaan 
genieten van boeken die ik nu aan het 
hamsteren ben. Tijdens de sfeervolle 
donkere dagen gun ik mijzelf dit huise-
lijke wintervermaak. Doe jij dit ook?

Boswachter Frans, Natuurmonumenten.

          @BoswachterFrans  

 Frans Kapteijns

Herfst 2014



Bezoekerscentra
                  ...in Het Groene Woud

Voor een leuk dagje uit!

Bezoek ons museum!  
Beleef het verleden van Het Groene Woud. 
Laat je verrassen door bewegende dinosau-
riërs en laat je fotograferen in de bek van 
een Tyrannosaurus.
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

Deze herfst zijn er weer volop pompoenen en 
sierkalebassen te koop. Organiseer je met vrien-
den, clubgenoten, klas of familie een leuke  
Halloween avond? Dan kan een uitgeholde pom-
poen natuurlijk niet ontbreken! Gezellig met 
elkaar de leukste pompoen snijden. Maar ook 
voor smakelijke en bijzondere kerstpakketten 
kun je je alvast oriënteren in onze streekwinkel.

Voor meer informatie: www.wineryandherbs.nl

 Wijnmakerij        Workshops      Vergaderlocatie    Streekwinkel  

Wil je meer weten over 
schapen? Kom dan deze 
herfst 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!

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
 
 


