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Het Groene Woud 
is mijn favoriete  
fietsomgeving. By far!

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 bijna 30 jaar Meesters in Maatwerk”

Bij Carpe Diem staan comfort én privacy voorop. 
De ruime kamers zijn voorzien van allerlei luxe 
als een bubbelbad, met producten van Rituals, en 
’s morgens wordt het ontbijt op je kamer geserveerd.

Kom genieten van al het moois en lekkers 
dat Het Groene Woud te bieden heeft.
                                Welkom bij Carpe Diem!

Bed & Breakfast Carpe Diem
Netty Rook en Kees Ham
Eindhovensedijk 34
5688 GN  Oirschot
Noord-Brabant, Nederland

Telefoon: +31 (0)6 423 643 95
E-mail: carpe.diem.oirschot@gmail.com
www.bedandbreakfastcarpediem.nl

LAAT JE VERWENNEN 
IN DE BESTE B&B VAN 2014!

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

De redactie van Beleef! 
wenst iedereen... 
      een succesvol en gezond  
                                      

Als professioneel wielrenner kom ik uiteraard 
op erg veel verschillende plekken over de hele 
wereld. Ik ben op veel mooie plekken geweest, 
maar ik heb nog altijd mijn beste fietsherinne-
ringen aan Het Groene Woud. 

Mijn meest memorabele kinderfeestje had ik 
in de bossen van Het Groene Woud, ging voor 
ontelbare wandelingen met of zonder hond en 
zelfs mijn Australische vriendin was onder de 
indruk van de schoonheid van deze omgeving. 
Ook herinner ik me mijn eerste ritje op mijn eerste echte wielrenfiets,  
midden in Het Groene Woud, van Liempde via Café t́ Groene Woud en de  
Schijndelsedijk weer terug naar Liempde. 

Nog altijd train ik met erg veel plezier in de omgeving, zodra ik weer even 
in Nederland ben. Ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige omgeving 
is voor een wielrenner. Het heeft uiteraard geen bergen maar wel mooie 
en vooral rustige wegen door schitterend landschap. Het feit dat er op veel 
wegen door Het Groene Woud weinig verkeer is, betekent dat het, buiten 
rustgevend, ook nog eens erg veilig is als wielrenner. Mijn ouders hadden er 
daardoor ook veel minder moeite mee dat ik als onervaren wielertiener mijn 
fietstochtjes door de regio maakte. 

Deze omgeving was perfect voor mij als beginnend wielrenner en heeft  
er zeker voor een groot gedeelte toe bijgedragen dat ik het tot beroeps- 
sporter heb kunnen schoppen. In deze regio heeft elke buitensporter de  
basis om aan de top te komen dus hopelijk volgen er nog veel meer sporters. 
Uiteraard is het hier ook voor de breedtesport geweldig dus hopelijk geniet 
je extra van je volgende fietstocht of wandeling door Het Groene Woud want 
zo´n unieke omgeving vind je nergens.

Veel plezier met het lezen van deze editie van Beleef! en tot ziens  
op de wegen of paden van Het Groene Woud. 

           Koen de Kort
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Wist je dit over... Het Groene Woud

“ Mountainbiken is,  
behalve een zomersport, ook echt        
           een wintersport”

“ Vaak denken 
mensen bij  
mountainbiken  
aan goed weer,  
maar MTB-tochten 
worden vooral in  
de winter gereden”

“Vaak denken mensen bij mountainbiken aan 
goed weer”, vertelt Reza. “Maar MTB-tochten 
worden vooral in de winter gereden. Het wed-
strijdseizoen van het mountainbiken vindt 
plaats van maart tot en met september, maar 
daarnaast is mountainbiken ook echt een win-
tersport. Je ziet dat mensen die ‘s zomers op 
de racefiets stappen, ’s winters willen blijven 
fietsen en daarom de mountainbike pakken. 
Een racefiets is, met die dunne bandjes, niet 
geschikt voor glad wegdek en vaak is het ook 
veel te koud. Ik vind het heerlijk om in de winter 
op de moutainbike of crossfiets te stappen en 
dan de bossen in te gaan. Off-the-road fietsen 
is voor mij echt een uitdaging. Het vraagt veel 
behendigheid en inzicht om door het mulle 
zand of modder te fietsen. Je bent continu aan 
het spelen met je versnellingen en aan het an-
ticiperen op alles wat je in het bos tegenkomt; 
draaien, keren, tussen de bomen door en over 
boomstronken of door greppels heen fietsen... 
heerlijk!”

“Ik geef regelmatig MTB-clinics om mensen 
behendig te maken met hun mountainbike. 
Je voorkomt ongevallen als je weet hoe om te 
gaan met alles wat je tegenkomt op bospaden. 
Ook worden mijn clinics ingezet als team-
building-evenement voor bedrijven. Je hoeft 
écht geen super conditie te hebben om deel te 
nemen  aan een MTB-clinic. Rond Eerde, in het 

recreatiegebied De Vlagheide, ligt een geweldig 
MTB-parcours waar ik zelf regelmatig train 
en waar ik mijn clinics geef. Als je bovenop de 
oude vuilnisbelt staat, wat nu een heuse berg is 
midden in het prachtige natuurgebied Vlagheide, 
overzie je bij helder weer een groot gedeelte 
van Het Groene Woud. Een prachtig uitzicht! 
Naast dat ik graag clinics geef, ben ik werkzaam 
als health coach. Ik begeleid mensen om hun 
energiemanagement in evenwicht te brengen 
waarbij sport en voeding worden gecombineerd 
met voldoende slaap en ontspanning. Alleen als 
er balans is in je leven, kun je goed presteren; je 
bent fitter, daardoor minder vaak ziek en je ver-
zuimt dus minder. Fitte mensen presteren beter 
en dat geldt ook zeker voor het bedrijfsleven. Ik 
nodig dan ook iedereen uit om vaker te bewegen 
en dit is toch niet zo moeilijk wanneer je woont 
en werkt in Het Groene Woud?! Er zijn zo veel 
mooie plekjes waar je kunt fietsen of wandelen 
en de winterperiode heeft vaak prachtige da-
gen”, besluit Reza ons gesprek.

Behalve het rijden van de bestaande routes, die 
je kunt vinden op www.mtbroutes.nl, worden 
er door verschillende verenigingen en wieler-
clubs veld- en mountainbiketoertochten georga-
niseerd met diverse afstanden. De agenda voor 
deze tochten is te vinden op www.ntfu.nl

Wij ontmoeten Reza Hormes-Ravenstijn tijdens een rustdag, die onderdeel is van haar  

voorbereidingen op een belangrijke wereldbekerveldrit die gehouden gaat worden in  

Valkenburg. Reza is geen onbekende in de wielersport; in 1995 werd ze Nederlands Kampioen 

veldrijden en vele malen heeft ze de selectie bereikt voor EK’s en WK’s veldrijden en mountain-

biken. Deze gehuwde oud-beroeps’wielrenmoeder’, met een zoon van vijftien jaar, fietst nog 

steeds mee in de wereldtop en traint regelmatig in Het Groene Woud. Op dit moment maakt 

Reza deel uit van het ZZPR.nl/Orange Babies Cycling. Orange Babies is een stichting die zich 

inzet voor zwangere vrouwen met HIV en hun baby’s in Afrika.
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Wist je dit over... Het Groene Woud

“ Ik nodig  
iedereen uit om 
vaker te bewegen 
en dit is toch  
niet zo moeilijk  
wanneer je 
woont en werkt 
in Het Groene 
Woud?!”

Lekker genieten van de buitenlucht doen veel mensen graag. Logisch, want de mens is gemaakt 

om buiten te zijn. Daglicht helpt je energiek te zijn en buitenlucht bevordert de mentale gesteld-

heid en de fysieke weerstand. Kortom: ‘buiten zijn’ doet goed. Dus trek erop uit in Het Groene 

Woud, want het biedt alles wat de gezondheid bevordert! 

Natuur en gezondheid zijn een twee-eenheid, 
waar je niet omheen kunt. Het Groene Woud 
biedt met haar groene platteland, betrokken 
gemeenschap en mooie cultuurlandschap volop 
kansen om de gezondheid te stimuleren. On-
dernemers en (zorg)organisaties kunnen daar-
bij veel betekenen door een aanbod te creëren 
waarbij ‘groen’ en ‘mens’ worden gecombineerd. 

Gezondheid als uitgangspunt
Een onderzoek van HAS-studenten laat zien 
dat er al heel veel in Het Groene Woud ge-
beurt dat de gezondheid bevordert. De talrijke 
buitenactiviteiten helpen mensen immers 
om vitaal te zijn en te blijven, het samen met 
buurtgenoten werken aan het maken van veld-
poorten vermindert de kans op isolement en 
de productie van streekproducten bevordert de 
consumptie van ‘gezonde voeding’. Maar vaak 
is de insteek ‘recreatief’ of bedoeld ‘ter vergro-
ting van de landschappelijke waarde’, terwijl er 
talrijke kansen zijn om juist die ‘gezondheid’ 
als vertrekpunt te nemen.  

En reken maar dat de vraag daarnaar groeit. 
Want onder invloed van de veranderingen in 
de zorg en de toenemende vergrijzing wordt 
de behoefte aan ‘gezonde’ initiatieven steeds 
groter. Veel ondernemers en (zorg)organisaties 
buigen zich al over ideeën om een aanbod te 
creëren waarbij gezondheid het uitgangspunt 
is. Er zijn al verschillende succesvolle initiatie-
ven ontplooid, van zorgpensions in het groene 
buitengebied tot moestuinen waar mensen 
even hun zinnen kunnen verzetten. 

Biowalking
Dat er nog veel meer initiatieven bijkomen, 
lijkt een kwestie van tijd. Tijdens de Doe- en 
Denkdag ‘Natuurlijk gezond in Het Groene 
Woud’ op 11 december opperden onder- 
nemers en zorginstellingen enthou-
siast hun ideeën om samen een 
aanbod te creëren dat de mens goed 
doet. Van het ontwikkelen van 
een biowalking-routenetwerk 
tot kleinschalige activiteiten 
voor dagbesteding op 
een melkveehouderij. 
Bewoners en be-
zoekers van Het 
Groene Woud 
kunnen een 
palet aan nieu-
we initiatieven 
tegemoet zien, 
die het welbe-
vinden van jong 
én oud zullen 
bevorderen. Op je 
gezondheid! 

Op je gezondheid!

Mountainbike tips:

Warm aangekleed  
erop uit in  
Het Groene Woud.  
Gezond voor  
iedereen!

1   Zorg dat je mountainbike goed in orde is, voor je eigen 
veiligheid en die van anderen. 

2 Draag altijd een helm, een ongeluk zit in een klein hoekje.

3  Wanneer je met een groep gaat fietsen, attendeer elkaar 
dan op onveilige situaties en houd gepaste afstand. 
Voordat je het in de gaten hebt, rijd je bij elkaar de  
achterderailleur eraf.

4  Je vochtbalans bepaalt mede je prestaties, drink vóór, 
tijdens en na de inspanning water en/of dorstlesser.

5  Eet voldoende en ruim op tijd (1,5 - 2 uur) voor de in-
spanning en eet na je fietstocht voldoende eiwitten en 
koolhydraatrijke voeding.

6  Neem een banaan of sportreep mee voor onderweg, 
maar overdrijf niet!

7  Kijk naar het weerbericht en pas je kleding hierop aan. 
Zorg altijd dat je een body of windjack bij je hebt zodat  
je deze kunt aantrekken wanneer je stil komt te staan  
of tijdens een pauze.

 

Betrokken bij... Het Groene Woud
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Voor het complete evenementenoverzicht kijk je op vvvhetgroenewoud.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

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

‘ Koken met het beste 
van Brabantse bodem’ 

 Het nieuwe kookboek inclusief 32 recepten 
 ‘Koken met het beste van Brabantse bodem’ is nu uit! 
 Leuk om cadeau te geven of om te krijgen! 

 

Evert Thielen van de Gertruda Hoeve 
heeft, samen met drie andere 

Brabantse koks, een bijdrage 
geleverd aan deze heerlijke 

Brabantse receptenbundel. 
Bijna alle recepten zijn 

gebaseerd op streekpro-
ducten uit Het Groene 

Woud. Vier seizoenen 
in één bundel; eet 
smakelijk Brabant!

Voor 
€ 19,95
bij ons te koop
(Indien gewenst
gesigneerd door
Evert Thielen)

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

Bed & ontbijt
*

High-tea
*

Lunch

Tot 1 april
op afspraak

open  

Theetuin
Het Aardrijk
Koesteeg 39

Berlicum

hetaardrijk.nl

Tijd voor jezelf en tijd voor elkaar

Inspiratie
*

Beleving
*

Natuur

Tentoonstelling Angstige Tijden Haaren    T/M 29 APRIL 2015
Haaren  www.vvvhetgroenewoud.nl

Winterbierfestival 7 DECEMBER • 12:00 – 20.00 uur
Haaren  www.vvvhetgroenewoud.nl

Haarense Winterweken  12 DECEMBER 2014 T/M 4 JANUARI 2015
Haaren  www.haarensewinterweken.nl

Bosch Winterparadijs  13 DECEMBER 2014 T/M 4 JANUARI 2015
’s-Hertogenbosch   www.boschwinterparadijs.nl

Muziekvoorstelling Dikkie Dik en de taart  14 DECEMBER  
Boxtel       www.podiumboxtel.nl

Winterbraderie   14 DECEMBER
Sint-Oedenrode  www.vvvhetgroenewoud.nl 

De saus off Musiek - De Kleinkeinder  21 DECEMBER • 14:30 uur
Vught    www.theaterdespeeldoos.nl 

FeelGood Market Kerst Editie  21 DECEMBER • 12:00 uur
Eindhoven www.feelgoodmarket.nl

Kerstevent bij Stadsboerderij Eyghentijds  21 DECEMBER
Rosmalen  www.stadsboerderijeyghentijds.nl 

Winterwandeling ‘Te Voet Te Veld’  28 DECEMBER  
Haaren    www.haaren.nl

Doorstapwandeling in de Loonse en Drunense Duinen  28 DECEMBER
Haaren  www.ivnoisterwijk.nl 

Stiltewandeling met lunch in Het Groene Woud 28 DECEMBER • 9:30uur
Kasteren  www.iamoneworld.com

Joris Linssen en Caramba - Stroom  9 JANUARI • 20:30 uur
Vught    www.theaterdespeeldoos.nl

Gerard van Maasakkers - “Allez”  17 JANUARI • 20:15 uur
Sint-Oedenrode   www.mariendael.nu

De Smaak van Boxtel  21 JANUARI • 18:30 uur
Boxtel    www.vvvhetgroenewoud.nl

Lezing Franca Treur  23 JANUARI • 20:00 uur
Sint-Oedenrode www.francatreur.nl

Wandeling ‘Ommetje de Maai’  19 FEBRUARI • 13:30 uur
Best   www.vvvhetgroenewoud.nl

Tilburg Moves   20 FEBRUARI T/M 22 FEBRUARI
Tilburg  www.tilburgmoves.nl

24e Boeken- en Platenbeurs 21 FEBRUARI • 10:00 uur
Sint-Oedenrode  www.boeken-en-platenbeurs.nl

Lazy Sunday Afternoon Jazz       1 MAART • 16:00 uur
Helvoirt    www.vvvhetgroenewoud.nl
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Erop uit in... Het Groene Woud

Genieten in 
verrassend 
Oisterwijk

Op pad met interactieve  
tour ‘De Moerasdraak’
Wil jij ’s-Hertogenbosch en omgeving eens op een 
andere manier ontdekken? Met behulp van de  
IZI.travel app kun je de interactieve tour ‘De  
Moerasdraak’ wandelen. Door middel van voice- 
over-navigatie word je langs alle bezienswaardig-
heden geleid. De app is voorzien van foto’s en extra 
informatie die zorgen voor een bijzondere beleving!

De interactieve tour leidt door het stadscen-
trum van ’s-Hertogenbosch en door natuurge-
bied Het Bossche Broek. Het Bossche Broek en 
’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en hebben hun bestaan aan elkaar 
te danken. Dit moerassige rivierklei- en veen-
grondgebied was in de geschiedenis van de stad 
’s-Hertogenbosch een natuurlijk verdedigings-

werk. De vesting werd onoverwinnelijk geacht 
en kreeg de bijnaam ‘De Moerasdraak’. 

In de app van IZI.travel is de tour ‘De Moeras-
draak’ gemakkelijk op te zoeken. De route kan 
op elke gewenste plek gestart worden. Om op 
een juiste manier deze route te lopen, dien je de 
GPS-verbinding wel aan te zetten! Naast de di-
gitale versie is de route ook verkrijgbaar in bro-
churevorm, zowel voor fietsers als wandelaars.  
 
De brochures zijn voor € 1,50 te koop bij  
diverse VVV-vestigingen en -agentschappen 
in Noordoost-Brabant en via de webshop van 
VVV ’s-Hertogenbosch (www.vvvdenbosch.nl/
go/webshop). 

Haarense  
Winterweken   jubileumeditie

Lekker warm binnen  
in Het Groene Woud

Dit jaar vindt een bijzondere editie van de Haarense 
Winterweken plaats. Het is namelijk het vijfde jaar 
dat deze ijskoude weken worden georganiseerd. En 
daar is de organisatie natuurlijk erg trots op! 

Samen werken, samen genieten
De Haarense Winterweken is een jaarlijks  
terugkerend evenement dat veel inwoners van 
Haaren en omstreken bezoeken. Het doel van 
de organisatie is dan ook om een laagdrempelig 
evenement te organiseren voor alle leeftijden. 
Veel vrijwilligers helpen mee om het evenement 
succesvol te maken.

Activiteiten
Naast de gezellige ijsbaan, die overigens de 
gehele dag geopend is, kan ook dit jaar weer 

meegedaan worden met fluitketelschuiven. 
Voor dit ‘curling’-toernooi kan iedereen zich 
opgeven. Tijdens de finale op 3 januari 2015 
strijden de beste teams om de felbegeerde titel. 
Zin om even helemaal los te gaan op de ijsbaan? 
Er wordt diverse keren een gezellige ‘Disco on 
Ice’ georganiseerd, voor zowel kinderen als voor 
tieners én volwassenen.  

Degenen die liever naar deze winterse activitei-
ten kijken, kunnen voor een heerlijk drankje en 
hapje terecht bij het café op de Haarendijk. 

Van vrijdag 12 december 2014 t/m zondag  
4 januari 2015 vindt deze jubileumeditie 
plaats. Het volledige programma tref je aan 
op www.haarensewinterweken.nl

Oisterwijk heeft veel verrassende schoonheden. 
Zo zijn de prachtige bossen en natuur niet te mis-
sen en perfect voor een uitgebreide winterse wan-
deling! Laat je daarom lekker verwennen door 
een arrangement te kiezen inclusief gids en lunch. 
Want wie wil er nu niet met een groepje vrienden 
of familie genieten van een sportieve en culinaire 
middag in Oisterwijk?! 

Bij het arrangement ‘Culinaire boswandeling 
in Oisterwijk’ laat de plaatselijke boswachter 
Frans Kapteijns je de mooiste plekjes in de 
natuur zien. Met zijn enthousiasme brengt hij 
je op de hoogte van de historie en wetenswaar-
digheden over deze bijzondere plekken. Naast 
het genieten van de prachtige natuur, worden 

er drie tussenstops gemaakt in verschillende 
restaurants. Deze zijn gelegen in de bossen en 
perfect om even lekker op te warmen. Boshuys 
Hermitage, Brasserie Kleijn Speijck en Brasserie 
de Belvershoeve ontvangen je graag en zorgen 
voor een heerlijke 3-gangen lunch.   
Het ‘Culinaire boswandeling in Oisterwijk’-ar-
rangement is te boeken vanaf 6 personen en 
begint om 11.30 uur bij Brasserie Klein Speijck. 
Zin in een een dagje uit? Neem dan voor meer 
informatie, en het reserveren van dit arrange-
ment, contact op met:
VVV Noordoost-Brabant
T: 073 - 614 99 86
E: reserveringen@vvvnoordoostbrabant.nl
www.vvvhetgroenewoud.nl

Er zijn van die strenge winterse dagen dat je het 
liefst lekker binnen blijft. De verveling hoeft dan 
niet toe te slaan. In Het Groene Woud zijn name-
lijk genoeg leuke binnenactiviteiten te vinden! Wat 
dacht je van de vele musea en galerieën? We zetten 
er graag een paar voor je op een rij:

Oertijdmuseum De Groene Poort 
Keer terug naar de tijd van dinosaurussen en 
prachtig uitgestrekte landschappen in het Oer-
tijdmuseum. Uniek is dat sommige dino’s in het 
museum bewegen, ademen en zelfs brullen! Een 
bezoek aan het Oertijdmuseum is erg leerzaam, 
wat het nog leuker maakt! Het museum is in de 
wintermaanden geopend op woensdag, zaterdag 
en zondag. Voor meer informatie kijk je op 
www.oertijdmuseum.nl

Oeteldonks Gemintemuzejum
Elk jaar wordt er met veel plezier door het 

hele land carnaval gevierd. ’s-Hertogenbosch 
weet dit als geen ander en heeft een rijke  
‘Oeteldonkse’ geschiedenis. Het Oeteldonks 
Gemintemuzejum geeft naast de historie van 
carnaval in ’s-Hertogenbosch, ook een kijkje in 
de verschillende soorten carnaval over de gehele 
wereld. Allerlei soorten prachtige kledij en mas-
kers worden getoond. Luister ook naar de carna-
valsmuziek uit 40 mondiale carnavalsplaatsen en 
neem een kijkje in de bibliotheek met uitgebreide 
carnavalsliteratuur. Kijk voor openingstijden en 
meer informatie op www.gemintemuzejum.org

Een compleet overzicht van musea en galerieën 
vind je op www.vvvhetgroenewoud.nl
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“Op vierjarige leeftijd ben ik begonnen met het 
helpen van mijn vader in de moestuin”, vertelt 
Adrie Oppers. “Ik was meteen gefascineerd door 
het proces van zaadje tot groente. Toen ik vijf 
jaar oud was, had ik al een hoekje in mijn vaders 
moestuin waar ik onder meer sla verbouwde en 
deze verkocht bij ons in de buurt. Inmiddels zit ik 
al meer dan 40 jaar dagelijks tussen de gewassen 
en dit doe ik nog steeds met heel veel liefde en 

plezier. We hebben hier ook een witlofkwekerij 
waar we witlof telen op water, hydrocultuur ge-
naamd. Deze witlof noemt men in België witloof. 
Het is prachtig om te zien hoe deze groente groeit 
in het donker.”

”Witlof is dus één van onze groenten, maar we 
hebben nog veel meer. Er ontstaat steeds meer 
vraag naar bijzondere groente en ook aan die 

Volgend jaar wordt ook schorseneer toegevoegd 

“ Wij telen meer dan 50 
verschillende groenten!”

Aan de kleine rivier de Grote Beerze in Middelbeers ligt de groentekwekerij van de familie Oppers. 

Adrie Oppers is in 1984 begonnen met twaalf verschillende soorten groenten en inmiddels is dit 

uitgebreid tot 50 verschillende soorten die bedoeld zijn voor veiling, lokale horeca en de verkoop 

aan particulieren vanuit de winkel aan huis. 

vraag willen we voldoen. Wist je bijvoorbeeld 
dat er ook gele, witte én paarse penen bestaan? 
Je kent wellicht alleen de oranje soort, maar ze 
bestaan dus ook in andere kleuren. Ook telen wij 
aardperen en wortelpeterselie. Het is leuk om te 
zien dat de markt verandert en dat de consument 
de oude groente als nieuwe groente ervaart. We 
krijgen regelmatig de vraag: ”Hoe moet ik dit 
klaarmaken? Wat kan ik ermee?”. De consument 
maakt in restaurants kennis met deze groente 
en wil het thuis ook bereiden. Ook schorseneer is 
zo’n product. Ik heb die nu zelf niet op het land 
staan, maar dit zit voor 2015 wel in de planning. 
Wist je trouwens dat de bijnaam van schorseneer 
’armelui asperge’ is? Het heeft ermee te maken  

dat de kleur en de smaak overeenkomen met die 
van asperges maar ook dat schorseneer vroeger 
veel goedkoper was. Het is een echte winter-
groente die na het schillen in stukjes gesneden 
moet worden waarna het gekookt wordt met 
een scheutje azijn om verkleuring tegen te gaan. 
Schorseneer geeft een wit kleverig melksap af 
en daarom adviseer ik bij het schillen keuken-
handschoenen te dragen. Dit is misschien één 
van de redenen waarom de afgelopen decennia 
schorseneer werd ’vergeten’. Toch wil ik iedereen 
uitnodigen schorseneer eens te proberen. Je zult 
het heerlijk vinden!”

(Zie ook het recept met schorseneer op pagina 16)

Adrie Oppers  
is letterlijk z’n  
hele leven al bezig  
met groenten.
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Gesmoorde  
schorseneren met  
aardappel/pastinaakpuree 
en zalm
Voor 4 personen

Voorbereiding ± 45 minuten,  
bereiding ± 45 minuten

Voor de schorseneren
- 700 gram schorseneren 
- 1 winterpeen in schijfjes 
- 200 gram walnoten - fijngehakt 
- 3 theelepels Dijon mosterd 
- 2 tenen knoflook - fijngehakt 
- 3 takjes salie - fijngehakt 
- groentebouillon 
- zout en peper naar smaak  
Voor de saus
- 50 gram ijskoude boter in stukjes 
- smoorvocht van de schorseneren 
- eventueel allesbinder  
Voor de puree
- 1 pastinaak 
- 400 gram kruimige aardappelen 
- 1 bosje bladpeterselie 
- klontje boter 
- zout en peper naar smaak 

Voor de zalm 
- 4 zalmmoten met vel 
- korianderzaad 
- zout en peper

Bereiding schorseneren
Let op: het sap van de schorseneren geeft bruine 
vlekken op uw handen die moeilijk te verwijderen 
zijn. Draag daarom handschoenen bij het schillen.

Spoel het zand van de schorseneren.  
Snijd beide uiteinden weg en schil ze. 
Snijd de geschilde schorseneren in stukken 
(niet te klein) en leg ze in water met het sap van 
een hele citroen om verkleuren te voorkomen. 
Doe de groentebouillon in een hapjespan,  
voldoende om de schorseneren te bedekken. 
Voeg de peen, knoflook, mosterd, salie en  
walnoten toe aan de bouillon.  
Fruit de schorseneren licht in een koekenpan 
met een beetje boter. 
Voeg er daarna de bouillon aan toe. 
Voeg zout en peper naar smaak toe. 
Laat de schorseneren op laag vuur,  
in ± 40 minuten, beetgaar worden, doe de 
deksel op de pan. 

Bereiding puree
Schil de aardappelen en de pastinaak. 
Snijd deze in stukken (niet te klein anders  
nemen ze teveel vocht op) en kook ze in 20  
tot 25 minuten gaar. 

Hak de bladpeterselie fijn. 
Pureer de aardappelen en de pastinaak met 
een klontje boter. 
Vermeng de bladpeterselie met de puree. 
Voeg zout en peper naar smaak toe. 
 
Bereiding zalm
Leg de zalmmoten op een ingevette bakplaat 
met de huid naar beneden. 
Verwarm de oven voor op 220oC graden. 
Bak de zalm in ongeveer 12 minuten gaar.  
(mag nog rosé zijn van binnen). 
Bestrooi de zalm na 10 minuten met peper, 
zout en korianderzaad en laat deze nog  
2 minuten in de oven. 

Bereiding saus
Schep de schorseneren en de peen  
uit het smoorvocht. 
Zeef het smoorvocht in een bolzeef. 
Verwarm het vocht op hoog vuur en laat het 
tot de helft inkoken. 
Snijd de ijskoude boter in stukjes en voeg 
deze, onder voortdurend roeren, toe aan het 
vocht en bind de saus hiermee. 
Voeg telkens een stukje boter toe tot de saus 
de gewenste dikte heeft. Als de saus toch 
te dun blijft; bind het dan met allesbinder. 
Verwarm de schorseneren op zacht vuur op-
nieuw in de saus. 

Serveer dit gerecht met de puree  
en zalm op een ruim bord.



Tekst: Frans Kapteijns

door @BoswachterFrans 
Natuurmonumenten

Deze herfst heb ik, zoals alle voorgaande ‘herf-
sten’, mezelf tijdig voorbereid op de komende 
winter. Het stapeltje boeken ligt al klaar! De 
lange, gezellige donkere dagen van de winter 
kom ik hier wel mee door. Toch is de aanloop 
naar de winter dit jaar anders, heb jij dit ook 
gemerkt?

In de maand november hebben vlinderwaarne-
mers nog 3.000 dagvlinders gezien! En bij het 
schrijven van deze column heb ik pas één keer 
mijn autoruit hoeven te krabben. Oorzaak van 
deze ‘mooie’ feiten is natuurlijk het aanhou-
dende zachte weer en het ontbreken van flinke 
nachtvorst. We hebben dus een lange en zachte 
herfst, want de herfst is ook nog eens vroeg 
begonnen. Op 7 september van dit jaar gaven 
de bladverkleuring en de bladval al aan dat de 
herfst begonnen was, drie tot vier weken eerder 
dan normaal en zeer onverwacht. Dat de herfst 
van 2014 zo vroeg begonnen is, ligt vermoedelijk 

aan de lage temperaturen in augustus en de zeer 
vroege start van het voorjaar.

“Boswachter Frans”, vragen ze me, “kun je al 
inschatten wanneer de winter begint en hoe lang 
die duurt?” Nu ben ik geen weerwachter maar 
een boswachter, dus ik zeg gewoon: “Nee, daar 
kan ik niets over zeggen.” Ik ben dan ook volop 
aan het genieten van het mooie najaarsweer en 
laat mijn stapeltje boeken nog even links liggen. 
Sneeuw en vorst zijn nog niet in zicht en het 
hout voor de kachel ligt rustig te wachten op de 
tijd dat het echt koud en guur wordt. Ik ben er 
klaar voor!

  Boswachter Frans, 
  Natuurmonumenten.

          @BoswachterFrans  

 Frans Kapteijns

De winter.  
Gaat die komen?
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Het Groene Woud  
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Jan van den Boom - Zorg
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Amanda Schiltmans - Hoofdredactie

Column... Boswachter Frans
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365 dagen per jaar  
kamperen? Dat kan!

“Ik ben zo’n zes jaar geleden voor het eerst met 
winterkamperen in aanraking gekomen”, vertelt 
Benno Gasseling, één van de initiatiefnemers 
van dit weekend. ”Eens per jaar wordt er met 
een groep van 150 mensen een lang weekend 
gekampeerd op de Veluwe en zes jaar geleden 
werd ons gezin uitgenodigd door vrienden. We 
waren meteen enthousiast over winterkampe-
ren. Het is ’s morgens misschien even wat fris 
wanneer je je tent uitkomt en alles opgestart 
moet worden, maar als je aangekleed bent is dit 
helemaal over. Je gaat zo’n weekend terug naar 
de basisbehoeftes van het leven en dat is vuur 
maken en samen zorgen voor een maaltijd. De 
vuurplaats is dé samenkomstplek op het terrein 

waar met elkaar koffie wordt gedronken en waar 
de kinderen kunnen helpen met brood bakken. 
Omdat ik veel ervaring heb met buiten koken, 
en dan bedoel ik niet barbecueën, maar maaltij-
den verzorgen in een Dutch oven, wil ik graag 
kook-expedities met anderen aangaan. Samen 
hout sprokkelen en een vuur ‘aanhouden’ is toch 
nog een hele uitdaging in de winter!” Dutch 
ovens zijn gietijzeren pannen, in diverse maten, 
die boven een open vuur hangen en waarbij ook 
de mogelijkheid bestaat om op het deksel kolen 
te leggen waardoor het oven-principe ontstaat.

”Eigenlijk kun je alles wat je thuis aan het for-
nuis maakt ook maken in de Dutch oven. Pizza’s 

”Samen houtsprokkelen  
en een vuur ‘aanhouden’ 

is toch nog een hele  
uitdaging in de winter!”

Buiten broodjes bakken in  
de Dutch oven én opeten. Heerlijk!

Wakker worden in de stilte van de natuur, vogeltjes die fluiten, een konijn dat de bosjes in vlucht en 
de frisse boslucht die je dwingt even diep adem te halen. Bij kamperen denken de meeste mensen 
aan warm weer en niet meteen aan een winterfrisse ochtend. Na de zomer gaat de tent naar zolder 
en de caravan terug naar de stalling, terwijl het najaar en de winter zich juist goed lenen voor een 
kampeervakantie. Met een geschikte uitrusting is de kou zo bedwongen en geniet je dubbel van 
rust en natuur. Kampeerterreinen stellen steeds vaker in het najaar én de winter het terrein open 
voor echte kampeerfanaten.  

Zo zal in het weekend van 27, 28 februari en 1  
maart 2015, het eerste weekend na de carnavals- 
vakantie, voor de eerste keer op camping Het 
Goeie Leven in Eerde worden gekampeerd in de 
winter. Dit weekend staat volledig in het teken 
van buitenleven en het opzoeken van grenzen; 

is jouw slaapzak nog comfortabel bij -7˚C, op 
je teenslippers naar het toiletgebouw door de 
sneeuw valt ook niet mee en hoe voorkom je dat 
levensmiddelen bevriezen? Durf jij deze uitda-
ging aan? Reserveer dan deze datum in je agenda 
en boek vandaag nog een kampeerplaats.
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De herfst  
en de  
winter,  

of appeltaarten bakken? Geen probleem. Maar 
ook een heerlijk stoofpotje of gewoon water ko-
ken is mogelijk. Daarnaast stapelen wij ook vaak 
de pannen in een bepaalde volgorde waardoor 
deksels weer dienen als warmtebron voor de pan 
erboven. Ik geef gedurende het gehele jaar bui-
tenkook-workshops voor bedrijven of vrienden-
groepen. Hiervoor maak ik vaak gebruik van Het 
Goeie Leven in Eerde. Zo is ook het idee ontstaan 
tussen Jelt van Veenendaal, mede-eigenaar van 
de camping Het Goeie Leven én redactielid van 
Beleef!, en mij om iets met winterkamperen te 

gaan doen. Jelt liep al langer met het idee om ook 
’s winters zijn camping open te stellen. We gaan 
dit nu dus ook echt uitvoeren en willen de natuur-
kampeerders met tenten maar ook de caravan-
kampeerders uitnodigen voor dit weekend. Een 
mix van kampeerbelevingen geeft ook een mix 
aan talenten en ervaringen, maar vooral veel lol.”
 

Voor meer informatie over dit weekend, de 
workshops en het reserveren van een kampeer-
plaats raadpleeg je www.hetgoeieleven.nl. 

10 tips voor winterkamperen
Wanneer je gaat winterkamperen, zijn er 
een paar belangrijke aandachtspunten waar 
je wellicht niet aan denkt als je alleen maar 
met goed weer kampeert. Omdat deze aspec-
ten zeer belangrijk zijn voor het behoud en 
onderhoud van de tent of caravan, delen wij 
graag wat tips van ervaringsdeskundigen.
 
1. Er zijn speciale wintertenten die zich ken-
merken door een schuine hoek van het dak. 
Het frame, doek en de ritssluitingen zijn be-
stand tegen winterse omstandigheden.

2. Wanneer je een caravan hebt in combina-
tie met een wintervoortent ontstaat er een 
‘luchtsluis’ in de voortent door de warme 
caravantemperatuur en de lage buitentem-
peratuur. Deze ruimte is zeer geschikt om 
vochtige schoenen en jassen te plaatsen. Zo 
voorkom je vocht in de caravan. 
 
3. Plaats enkele kunststof vlonders voor de 
voortent of caravan om schoenen af te stam-
pen van modder en sneeuw.  
 
4. Maak het dak van de caravan en tent re-
gelmatig met een zachte bezem sneeuwvrij, 
dit voorkomt doorscheuren of lekkages. 

5. Sla nooit tegen de onderzijde van het tent-
doek. Bij eventuele ijsvorming kan het doek 
beschadigen.

6. Wrijf ritssluitingen en scharnieren in met 
paraffine zodat deze niet kunnen bevriezen. 
 
7. Doe een plastic zak om de disselkop om 
bevriezing te voorkomen door smeltwater.

8. Maak dat de gasfles goed geïsoleerd is, er 
zijn speciale omhulsels verkrijgbaar waar de 
gasfles in geplaatst kan worden. 
 
9. Ventilatieroosters dienen altijd open te 
staan in zowel een caravan als tent. Hiermee 
voorkom je dat vocht kan gaan bevriezen, 
maar de belangrijkste reden is toch wel zuur-
stof. In een kleinere ruimte met alles afge-
sloten wordt dit snel opgebruikt. Ventileer 
dus ook zeker tijdens het koken!

10. Voor tentkampeerders is een koelbox  
of –tas zeer belangrijk. Niet om zaken koel te 
houden, maar om bevriezing van voedings- 
middelen tegen te gaan. 

dé seizoenen bij uitstek 
om een tuin aan te leggen.

Ideale tijd voor het aanplanten van uw tuin.  
Nu is de tijd prima voor de aanleg van borders. Bomen, 
heesters, hagen en vaste planten zijn in ruststand. Daar-
door kunnen ze gemakkelijk verplant of geplant worden. 
Ze hechten zich vast aan de nieuwe grond en kunnen 
gaan starten met aangroeien. Bijkomend voordeel is dat 
de nieuwe aanplant niet uitdroogt, wat wel kan gebeuren 
in het voorjaar.

De grond heeft de tijd om in te klinken. 
In de wintermaanden wordt de tuin minder gebruikt/
belast waardoor de grond tijd heeft om in te klinken. 
Hierdoor worden verzakkingen van terras en andere 
verharding voorkomen. Ook voor het gazon is het beter de 
grond te laten rusten alvorens graszoden te leggen of in te 
zaaien. Uit ervaring is gebleken dat mensen in het voor-
jaar of de zomer minder geduld hebben en sneller het gras 
betreden waardoor er kuilen en gaten kunnen ontstaan.

Je kunt in het voorjaar direct genieten  
van een nieuwe tuin. 
Het aanleggen van een nieuwe tuin betekent vaak dat de 
boel op zijn kop staat. Even geen terras is in de winterpe-
riode niet zo bezwaarlijk. Je ondervindt minder overlast 
van de werkzaamheden omdat je toch niet buiten zit! Als 
het voorjaar aanbreekt kun je meteen gaan genieten van 
de nieuwe tuin.

Aanplanten bij vorst. 
Veel mensen denken dat je niet kunt aanplanten bij een  
paar graden vorst. Dit is echter een fabel. Alle planten 
die HOLLANDIA groengroep verwerkt in tuinen zijn 
winterhard, dat wil zeggen dat zij tegen vorst bestand 
zijn. Alleen wanneer de ondergrond echt bevroren is, of 
er veel sneeuw ligt, kan er niet geplant worden.
Enthousiast geworden over een nieuwe of vernieuwde 
tuin en wil je meer weten? Neem dan gerust contact op 
met HOLLANDIA groengroep.

Rogier Biekens  
HOLLANDIA groengroep 

Bijzondere overnachtingen in... Het Groene Woud

dé seizoenen bij uitstek 
om een tuin aan te leggen.
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“ Het creëren van de  
dagelijkse rituelen helpt 
mensen bij tijdsbesef”

Het activeren van de bezoekers van De Hagelaar geeft hun een fijne dag

In het prachtige buitengebied van Best ligt zorgboerderij De Hagelaar. Hier worden dag- 
bestedingactiviteiten verzorgd voor licht dementerende senioren door de eigenaren Jan en 
Marian van den Boom. Jan en Marian worden ondersteund door een team van zorgprofes-
sionals en vrijwilligers. Daarnaast zijn er medewerkers met een ‘gouden randje’. Zij moeten 
door hun psychische achtergrond anders benaderd worden, maar zij functioneren uitste-
kend in deze beschermde omgeving. 
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“Ik ben bezig met mijn afstudeerstage,” vertelt Jetta 
Bergmans. “Ik volg de opleiding Maatschappelijke  
Zorg Specifieke Doelgroepen en hoop in 2015 
deze opleiding af te ronden. Ik hou van oudere 
mensen, ze hebben na de oorlog onze wereld weer 
opgebouwd en daardoor best veel meegemaakt. Wij 
mogen alleen maar hopen dat we onze oude dag 
ook gaan bereiken. Ons streven is om de mensen 
een leuke dag te bezorgen. We halen ze uit hun iso-
lement en daarnaast ontlasten we de thuissituatie. 
Door ze te betrekken bij het dagelijkse leven stimu-
leren we de activiteiten die ze nog wel kunnen. In 
de praktijk blijkt dat familie thuis vaak betuttelend 
is, terwijl deze groep mensen nog heel veel zelf kan, 
maar wel wat ondersteuning nodig heeft. Door 
dagelijkse rituelen uit te voeren, geef je de men-

sen meer zelfvertrouwen en wordt het geheugen 
getraind. Zo gaan we aan het eind van de zomer 
appels plukken waarna we hiervan appelmoes 
maken. Ook plukken we bessen waarvan sap wordt 
gemaakt. Nu zijn we bezig met wat wij noemen 
‘warme zorg’; gezellige winterdingen maken als 
kaarsen en voedselkransen in elkaar zetten voor de 
vogels. Zo trainen we het geheugen van de mensen 
en creëer je tegelijkertijd de sfeer die aansluit bij het 
seizoen. De kransen hangen we straks bij de ramen 
en als de vogels er dan van eten, vragen we de deel-
nemers of ze de vogels herkennen.”

We mogen deel uitmaken van de activiteit kaarsen 
maken en raken in gesprek met een 83-jarige me-
vrouw uit Eindhoven. “Ik kom hier nog niet zo heel 

Met z’n allen lekker bezig zijn.  
Gezellig! Maar vooral goed om mensen 
uit hun isolement te halen.

De kaarsen worden gemaakt in opdracht van 
de Ladies’ Circle Son en Breugel. Deze kaarsen 
worden verkocht via een wintermarkt en de op-
brengst gaat naar een goed doel. Dit contact is 
tot stand gekomen tijdens een high-tea die deze 
zomer door de Ladies’ Circle werd verzorgd.

Zorg in... Het Groene Woud
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Tegenwoordig worden kaarsen vooral gebruikt 
voor de sfeer en wanneer de avonden langer wor-
den, zien we in alle lagen van de bevolking kaar-
sen binnenshuis verschijnen. In Nederland zien 
we een trend ontstaan waarbij kaarsen ook steeds 
meer als sfeerverlichting buitenshuis worden 
gebruikt in tuin- of gevellantaarns. Ook in veel 
religies wordt gebruik gemaakt van kaarsen. Voor 
veel verschillende hoogtepunten in een mensen-
leven worden er speciale kaarsen gemaakt én 

gebruikt zoals doop-, communie-, 
vormsel-, trouw- of rouwkaarsen. 
Binnen het Joodse geloof is er 
een speciaal feest van de lichtjes 
genaamd chanoeka. Bij dit feest 
staat de ’chanoekia’ centraal. Dit 
is een negenarmige kandelaar die 
ook wel menora wordt genoemd. 
 

Zolang er grondstoffen beschikbaar zijn, zullen 
er kaarsen gemaakt blijven worden. We zien een 
ontwikkeling in de kaarsenproductie waarbij niet 
langer alleen paraffine en bijenwas de grondstof-
fen zijn, maar waarbij ook soja- en palmgewas 
gebruikt wordt voor de productie van kaarsen.

Kaarsen geven met hun levendige vlam een warm 
licht, verjagen de duisternis, zijn een lichtpuntje 
in een moeilijke tijden, maar geven vooral een 
gezellige sfeer!

Kaarsen  
geven licht  
en warmte  

maar vooral  
een gezellige  

sfeer

Kaarsen zijn al eeuwen oud en werden vroeger 
gebruikt als lichtbron. Enkele eeuwen voor 
Christus werden er al kaarsen gemaakt en 

binnen- en buitenshuis gebruikt. Toentertijd 
bestond een kaars uit een touw dat doordrenkt 

was met pek, olie of vet. In de graven van de 
oude Egyptische farao’s zijn ook resten van 

kaarsvet aangetroffen en kreeg men kaarsen 
mee als ‘licht’ in de toekomst. In de middel- 

eeuwen diende de kaars hoofdzakelijk als  
verlichting bij zowel de welgestelde families 

als het gewone volk, er was immers nog geen 
elektriciteit. Kaarsen zijn dus van alle tijden. 

Tekst: Q-Studio
Bron: Roos de Leuw van Kaarsrecht  
(www.kaarsrecht.nl)
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lang”, vertelt deze mevrouw ons, “maar ik heb het wel 
reuze naar mijn zin. Eén keer per week kom ik hier 
naartoe vanuit Zeelst. Ik word opgehaald en weer 
thuisgebracht, dat hebben ze goed geregeld. Sinds het 
overlijden van mijn man ben ik soms best eenzaam. 
Ik ben graag onder de mensen en hier is altijd iemand 
aanwezig voor een praatje. Er is van alles te doen, 
maar ik doe alleen waar ik zin in heb. Als je mijn 
leeftijd hebt, mag dat ook best, vind ik. Ik wil nog 

wel van alles, maar ik merk dat ik onzekerder word. 
Vroeger heb ik veel in besturen gezeten en mij inge-
zet als vrijwilliger. Nog steeds sta ik voor iedereen 
klaar, maar veel mensen vallen weg om je heen. Dat 
is het moeilijke van ouder worden. Gelukkig heb ik 
fijne kinderen en kleinkinderen en daar kan ik altijd 
op rekenen.”
Meer informatie over deze dagbesteding en andere activi-
teiten zijn na te lezen via de website www.dehagelaar.nl

“Het moeilijke van ouder 
worden is dat mensen om je 

heen wegvallen”

Zorg in... Het Groene Woud
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De laatste decennia moeten we constateren dat de leefbaarheid in Europese platte- 
landsdorpen terugloopt. Winkels sluiten hun deuren, scholen gaan dicht, postkan-
toren worden opgeheven en de sociale samenhang dreigt steeds verder verloren te 
gaan. Voor diverse overheden in Europa was het moeilijk grip te krijgen op deze 
negatieve ontwikkeling. Daarom hebben verschillende organisaties uit Ierland,  
Engeland, Duitsland, België, Frankrijk én Nederland de handen ineengeslagen. 

 
 

TEAMBUILDING
@IJZEREN MAN VUGHT?

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

Bedrijfsuitjes - Schooluitjes - Groepsuitjes - Verhuur

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

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

’ Rural Alliances’,  
regionaal leren op  
Europees niveau

In het Europese project ‘Rural Alliances’ laten 
we aan de hand van goede voorbeelden zien hoe 
je de leefbaarheid op slimme manieren kunt 
versterken. Een voorbeeld is dat winkeliers met 
leuke acties de economie in hun dorp bruisend 
weten te houden. Maar ook groepen actief be-
trekken bij zorg en welzijn in hun gemeenschap 
draagt hieraan bij. Rural Alliances bleek een goe-
de steun in de rug voor zulke nieuwe initiatieven 
die zoekend waren of specifieke vragen hadden. 

Sinds 2011 heeft deze formule veel succes ge-
boekt. Er wordt geholpen bij het opzetten van 
nieuwe allianties (zoals coöperaties), maar ook bij 
het organiseren van bijeenkomsten. Het promo-
ten van belangen wordt eveneens ondersteund. 
Steeds meer successen worden er behaald met 
behulp van de ‘Rural Vibes Questionaire’  

(www.ruralvibes.eu), een soort enquête die indi-
viduen bewust maakt van hun mogelijke rol in de 
samenleving en oproept om als burgers samen 
op te komen voor je omgeving. Een ontwikkeling 
die alleen succes kan oogsten als burgers, onder-
nemers én overheden samenwerken. Om die re-
den is er binnen projecten dan ook veel aandacht 
voor de veranderende rol van de overheid. Daar 
zul je als burger in Het Groene Woud hopelijk 
nog lange tijd de vruchten van gaan plukken.

Tekst: Kees Margry, Projectcoördinator Rural Alliances

Foto: Bernadette RoestenburgFoto: Paul Spapens

Betrokken bij... Het Groene Woud
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Op een stormachtige middag ontmoeten wij Carro Lenselink. Geestelijk moeder  
van Woudje de Vos, in deze editie op pagina 18, in haar prachtige en volbebos-
te werkomgeving in Sint-Oedenrode. Via allerlei omzwervingen van Australië, 
Nieuw-Zeeland, Israël, Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, woont en werkt Carro 
sinds drie jaar in Olland. Naast het illustreren in opdracht van bedrijven en par-
ticulieren verzorgt Carro spirituele workshops als ’In je kracht’ en ’Tempel voor 
je ziel’. Daarnaast maakt ze reading-tekeningen op basis van een foto die aange-
leverd wordt. Carro leest de foto en vertelt het verhaal achter de persoon op de 
foto door in stripvorm weer te geven wat er doorkomt.

“ Mijn kleurrijke  
reading-tekeningen  
vertellen jouw verhaal”

“Ik heb eigenlijk altijd getekend”, vertelt 
Carro. “Toen ik klein was, was ik daar al 
mee bezig. Ook mijn studie stond hele-
maal in het teken van creatieve vormge-
ving. Ik heb de Academie voor Beelden-
de Vorming in Tilburg gevolgd en heb 
daar geleerd dat tekenen voor mij een 
belangrijke manier van communiceren 
is. Tijdens mijn werk als illustrator in 
Israël kwam ik erachter dat tekeningen 
geen taalbarrière kennen. Iedereen die 
mijn (strip)tekeningen zag, begreep de 
boodschap die ik wilde vertellen. Prach-
tig om te ervaren dat dit universeel is.”

“Het spirituele tekenen is pas een paar 
jaar geleden gekomen”, gaat Carro 
verder. “Als klein meisje ‘zag’ ik mijn 
overleden opa vaak op de rand van mijn 
bed zitten en maakten wij een praatje. 
Omdat mensen zeggen dat dit niet kan 
ga je ook geloven dat je het je inbeeldt 
en daarom heb ik ruim 25 jaar geen 
aandacht besteed aan deze manier van 
‘contact’ leggen. Totdat ik ongeveer acht 
jaar geleden veel meer in relatie kwam 
met mijn eigen bewustwording en de 
signalen ruimte mocht geven. Voor 
sommige mensen klinkt dit misschien 
zweverig en krijg ik soms kritische op-
merkingen en dat mag natuurlijk. Het is 

ook niet meteen tastbaar voor iedereen.
In die tijd was ik ook bezig met een 
coachings-training waarbij ik leerde te 
luisteren naar mensen. Personen ge-
ven zoveel signalen af die ze vaak zelf 
geen plaatsje kunnen geven. Door te 
luisteren en te spiegelen help je mensen 
om zelf het antwoord te vinden op hun 
probleem. Ik merkte dat ik tijdens mijn 
cursus vaak situaties tekende om zaken 
duidelijk te maken aan mijn medecur-
sisten. Deze techniek pas ik nu ook toe 
in mijn coachingstrajecten. Je hoeft 
niet goed te kunnen tekenen om je te 
uiten. Vaak zijn deze tekeningen ook 
een fijn naslagwerk om weer even terug 
te gaan naar het moment en de situatie. 
Je vangt in één tekening vaak een heel 
verhaal. Zo gebeurt het dus ook dat ik 
van mensen een foto toegestuurd krijg 
en ik allerlei verhalen door krijg over 
deze persoon en zijn of haar situatie. Ik 
maak dan een reading-tekening waarbij 
ik vertel wat ik lees over deze persoon. 
Steevast krijg ik daarna de reactie: “Hoe 
is het mogelijk dat jij dit weet!”. Dit is 
voor mij een bevestiging dat er ‘meer is 
tussen hemel en aarde’ zoals dat heet.”

Meer informatie over Carro’s werk  
en trainingen vind je op www.carro.nl

Wist je dat in... Het Groene Woud



Bezoekerscentra
                  ...in Het Groene Woud

Voor een leuk dagje uit!

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

 Wijnmakerij        Workshops      Vergaderlocatie    Streekwinkel  

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

De winter is in het land. Het Groene 
Woud laat zich nu van een heel andere 
kant zien. En deze andere kant heeft 
ook zeker haar schoonheid. 

Informeer bij ons naar de mogelijkheden om 
deze schoonheden samen te ontdekken. Wat 
denk je van een ballonvaart boven een wit 
Het Groene Woud?

Namens BallonAIRpoort wensen wij je alle 
goeds voor 2015 en hopen je ook in het 
nieuwe jaar te mogen begroeten!

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

De grootste T-rex  
expositie ooit in ons 
           Brabant!

Leuk en leerzaam  
voor jong en oud!
van 15 december 2014  
tot 1 maart 2015.

De T-rexpo vertelt het complete verhaal van 
de 66 miljoen jaar geleden uitgestorven Tyran-
nosaurus rex. In T-rexpo worden de bezoekers 
meegenomen naar een wereld van 67 miljoen 
jaar geleden. De tentoonstelling is een produc-
tie van Creatures & Features uit Doornenburg 
in samenwerking met het Oertijdmuseum. 
Meer informatie via www.oertijdmuseum.nl

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

Bezoek ook onze  
gezellige streekwinkel!  
Meer dan 70 producten van eigen grond.  
Verras jezelf met een feestelijk mousserende 
Rebelse wijn. Stel zelf je streekpakket samen 
voor een ‘net even anders’-kado. Leuk voor de 
kerst of gewoon omdat je iemand lief vindt.  
Winery & Herbs. Het startpunt om  
‘Het Groene Woud’ te ontdekken.


