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LENTE  
Het is weer...

De paden op! De lanen in!
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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”

Vlechterij ‘t Wilgennest
Mandenmakerij, workshops, cursussen, 

reparatie en demonstratie.
Tel: 06-21828312  Veldhoven

www.wilgennest.nl

De Steenuil 
Zo heb je de boerderij nog nooit beleefd!  
Dagje uit, kamperen, kinderfeestje?

De Steenuil
Camping & Doe-Boerderij

www.desteenuil.nl  
Fam v/d Schoot  
Schansstr. 3 Oirschot  
Tel. 0499-573 004 

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

Theetuin ’t Bakhuys
Een landelijke Theetuin waar je in alle 
rust kunt genieten van de Brabantse 
gastvrijheid met heerlijke eigen-
gemaakte taart of een boerenlunch.

Open: donderdag, vrijdag en  
zaterdagmiddag vanaf 12:00 uur.  
Je kunt bij ‘t Bakhuys ook highteaën 
op afspraak.

DE BOCHT 4     
LENNISHEUVEL(Boxtel)        
www.hightea-theetuin.nl
Tussen fietsknooppunt 47-48

Viskwekerij De Stroom
Toeristenpoort • Boerderijterras • Viskwekerij

Excursies • Educatie • Gastenverblijf
Twitter: @Destroom  

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

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

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

Evenementenagenda:
VVV Noordoost-Brabant

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

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

Drukwerk: 
Q-Studio 

Teksten:
Q-Studio  
(tenzij anders vermeld) 

Fotografie:
Q-Studio
(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.

Voorwoord

De binnentuin           van de stad

Bij de eerste zonnestraal van de lente 
duiken mensen steevast de tuin in.  
Tulpen bloeien op, bomen schieten blad 
en het gras kleurt felgroen. Voor platte-
landsbewoners is dit een bekend feno-
meen, maar veel stadsmensen hebben 
geen tuin. Ze kennen het goede lente-
gevoel nauwelijks meer (behalve van TV). 
Het Groene Woud biedt bewoners uit de 
steden Tilburg, Eindhoven en Den Bosch 
een prachtige binnentuin. Ze hoeven die 
tuin niet eens zelf te onderhouden om er toch volop van te genieten. 
Voor ondernemers gloren daar mooie kansen!
 
De kunst is juist om dat goede lentegevoel te prikkelen. Dat kan 
natuurlijk op 101 manieren, maar vertrek vanuit de stad. Wat voor 
plattelandsbewoners alledaagse kost is, is voor stadsbewoners vaak 
geen vanzelfsprekendheid en andersom. De crux is om de beleving 
van de binnentuin in de stad te krijgen. Daarbij komen kunst, design 
en cultuur om de hoek kijken. Kunst, design en cultuur voeden  
immers de beleving. Groen is de rode draad in die beleving. Het zijn 
creatieve instrumenten om het goede lentegevoel te vertalen naar  
de stad. En om stadse stromen in beweging te krijgen richting de 
binnentuin. De tuin die ontspanning biedt, maar ook verbinding 
met onze voeding in letterlijke en figuurlijke zin.
 
Rust, roots en ruimte zijn basiswaarden die de stad met het  
ommeland verbinden. Met een vleugje creativiteit worden  
die waarden al snel tot leven gewekt. Daarom zijn stads-
kunstenaars in Den Bosch, designers uit Eindhoven 
en cultuurmakers uit Tilburg van harte welkom in de 
binnentuin. Samen met ondernemers wekken ze het 
goede lentegevoel tot leven. Zo laten ze samen  
activiteiten in Het Groene Woud bruisen! 
 
Elies Lemkes-Straver  
Algemeen Directeur ZLTO    
www.zlto.nl
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Het aspergeseizoen is 
weer begonnen! 

Kom onze heerlijke Brabantse 
aspergegerechten proeven.

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.

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

KINDEROPVANG OP MAAT 
VOOR UW KIND(EREN)!

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

Kies voor gastouderopvang of nanny aan huis via KINOP:

 Persoonlijk  
 Professioneel  
 Flexibel
 Betrouwbaar
 
Ik ben u graag van dienst.

Melanie van Laarhoven

 Persoonlijk  
 Professioneel  
 Flexibel
 Betrouwbaar

advertentie boxtel 65 x 93.indd   1 23-02-15   23:07

 Zomerrondleidingen  
Op zondagen in juli en augustus organiseert  
Nationaal Monument Kamp Vught rondleidingen  
over het voormalig SS-terrein in Vught. Normaliter  
is het terrein niet toegankelijk voor het publiek.  
Reserveren is noodzakelijk! Kijk op nmkampvught.nl 
(Agenda) of bel 073-656 67 64.  
 
Lunettenlaan 600 
5263 NT  Vught 
Telefoon: 073-656 67 64  
Vanaf 1 juli: 
Museumkaart geldig!

19
90

-2
01
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Doe… Het Groene Woud

Helvoirt en Vincent van Gogh! Voor velen een onbekende 
combinatie. In mijn roman ‘Bruiloft Regelen & Zo’ staan 
leuke fiets- en wandeltochten die verband houden met 
Vincent van Gogh. Wellicht leuk om te doen op een mooie 
lentedag?! Tevens heb ik drie leuke arrangementen, in 
combinatie met anderen inwoners van Helvoirt, voor je  
samengesteld. Tot binnenkort in Helvoirt!

FIETSARRANGEMENT 
Data: 2 mei, 13 juni, 3 juli en 26 september.
Kosten: € 35,- per persoon inclusief fiets.  
Exclusief fiets € 26,00 per persoon.  
Start om 10:00 uur bij de Rustende Jager. 
Inbegrepen: Koffie/thee met een Vincent van Gogh gebakje,  
bezoek aan een oude boerderij voor een Vincent van Gogh 
belevenis, fietstocht langs Van Gogh locaties, kleine  
aardappellunch en een wandeling door de kasteeltuin. 
Zo maak je kennis met Helvoirt zoals Theo en Vincent  
het zagen. Eindtijd ±15:00 uur. 

SCHILDERARRRANGEMENT 
Data: 8 mei, 10  juli en 18 september. 
Kosten: € 70,- per persoon
Inbegrepen: Vincent van Gogh wandeling, een smakelijke 
3-gangen lunch en een schilderij maken in de stijl van 
Vincent van Gogh. Eindtijd ±17:30 uur.

KOOKWORKSHOP 
Data: 27 juni en 11 juli. 
Kosten: € 25,- per persoon
We maken een bij-, voor-, hoofd- en  
nagerecht waarin zonnebloempitten 
een grote rol spelen. Natuurlijk  
worden alle bereide gerechten  
gezamenlijk geproefd. 
Begintijd 14:00 uur.  
Eindtijd ±18:30 uur. 

Meer informatie: www.elsknoope.nl   
Opgeven? Stuur een e-mail naar:  
els.knoope@home.nl 

Vincent van Gogh-beleving
in Helvoirt Tekst en foto’s: Els Knoope
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Mijn naam is Melanie van Laarhoven en ik ben 
werkzaam bij KINOP kinderopvang als bemid-
delingsmedewerker. Kinderen zijn de meest 
bijzondere mensen op de wereld! Dat is wat wij 
ons bij KINOP dagelijks realiseren. 

In de huidige tijd hebben veel jonge ouders flexi-
bele kinderopvang nodig. Gastouderopvang is 
hierbij een van de mogelijkheden in Nederland. 
Gastouderopvang biedt kinderen een veilige 
plek: ‘Van huis, maar toch thuis!’. Gastouders 
bieden in hun eigen huiselijke omgeving opvang 
aan maximaal 6 kinderen. Gastouders zijn 
pedagogisch geschoold en in het bezit van een 
EHBO-diploma voor kinderen. Een veilig ge-
voel, toch? Voor ouders biedt Gastouderopvang 
de nodige flexibiliteit. In overleg met de ouders, 
gastouders en het gastouderbureau wordt er 
gekeken wat het beste bij een gezin past. Het is 
mijn passie om op deze wijze een passende op-
lossing te bedenken. Voor iedereen is er wel wat 
mogelijk. Van opvang bij de gastouder thuis tot 
een nanny die bij de kinderen thuis komt. Het 
gastouderbureau biedt hierbij de nodige begelei-
ding en ondersteuning. Nieuwsgierig geworden? 
Neem dan een kijkje op www.kinop.nl

KINOP:  
‘ Thuis in  
kinderopvang  
aan huis’

Advertorial

In grote steden is er zeker behoefte arme(re) 
mensen te steunen door hen structureel verse 
groenten en klein fruit aan te bieden. 
In ’s-Hertogenbosch is inmiddels de voedsel-
tuin als concreet project gerealiseerd op initi-
atief van Stichting CCC ‘s-Hertogenbosch. Op 
11 oktober 2014 is de tuin formeel geopend. 
De eerste oogsten zijn in het najaar geleverd. 
Vanaf begin 2015 zal de gehele tuin worden 
gebruikt (1 hectare). Er komt nog een bijen-
huis met 15-20 bijenvolken. Alle opbrengsten 
(verse groenten, klein fruit en honing) zijn 
bedoeld voor de cliënten van de Voedselbank 
en van de Vincentiusvereniging. 

De tuin is niet zomaar een tuin. Het gaat om 
een volwaardige, professioneel georganiseer-
de biologische tuin, gerund door professio-
nals. Gesteund door vrijwilligers met ‘groene 
vingers’. Er is inmiddels een formele Stichting  
Voedseltuin Villanueva opgericht. 

Projectleider is Theodoor van Leeuwen, tevens 
als bestuurder betrokken bij Het Groene Woud 
(Streekfonds en stuurgroep communicatie).  
Theodoor ziet in de komende jaren ruimte en 
kansen om in onze regio meer van deze tuinen 
te realiseren. Wil je helpen, neem dan contact op 
met: tvleeuwen@xs4all.nl of bel 0653-155361.

Spannende Voedseltuin  
Villanueva vol verrassingen
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De paters Assumptionisten, die precies 
100 jaar geleden hier kwamen wonen en 
werken, namen het initiatief. Zij spra-
ken met de gemeente en met de eigena-
ren van aanliggende gronden.  
Nu ligt er een rapport waarin de visie 
wordt uitgelegd over hoe in de toekomst 
kan worden omgegaan met dit project-
gebied. Alle grondeigenaren maakten 

onlangs samen afspraken over hoe ze 
samenwerken en het eigen grondgebruik 
afstemmen met dat van anderen. 

Het stadslandgoed ligt als een van de 
parels langs de mooie rivier De Dommel. 
Het wordt één aaneengesloten gebied 
van ruim 25 hectare, een landschaps-
park, gelegen in het Dommelbeekdal 
en direct gesitueerd tegen de kern van 
Boxtel. Stapelen is een van de mooiere 
en best bewaarde landschappen van de 
regio. Het stadslandgoed wordt een be-
levingsplek voor mensen die houden van 
natuur, cultuur en kunst. Kunst wordt 
ingeweven in dit projectgebied. 

Tekst: Theodoor van Leeuwen
Foto: Marcel Fischer

www.fischerfotografie.nl

Boeiende plannen  
voor uniek en prachtig  
natuurgebied

StadsLandgoed  
        Stapelen
In Boxtel gebeurt momenteel iets heel bijzonders: 
acht grondeigenaren slaan de handen ineen en 
werken samen aan de totstandkoming van één 
groot stadslandgoed! Samen vormen zij (in 11 
deelgebieden) één aaneengesloten gebied van 
circa 25 hectaren. Het is zowel een park als ook 
een schitterend natuurgebied. Een plaats waar 
het heerlijk wandelen is, waar je kunt uitrusten 
van de dagelijkse beslommeringen. Maar waar 
ook bezinningsmomenten en kunstobjecten zijn, 
om ruimte te bieden aan je eigen gedachten en die 
van anderen. StadsLandgoed Stapelen is gelegen 
op een steenworp van het centrum.

Ontwikkelingen in… Het Groene Woud
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Ontdek... Het Groene Woud

Ken jij het fenomeen 

       ‘geocaching’?

Tekst en foto’s: Q-Studio

In Nederland kennen we meer dan 40.000 geregistreerde geocach-gebruikers en alleen al in 
Het Groene Woud kennen we meer dan honderden caches... maar wat is geocaching eigenlijk? 
Fred van de Ven is één van de fanatieke ‘schatzoekers’ in, maar ook buiten Het Groene Woud. 
Twee en een half jaar geleden is hij via een bevriende collega met geocaching in contact  
gekomen en sindsdien zeer actief én eigenaar van drie caches in ons prachtige gebied.

“Geocaching is in mei 2000 geïntroduceerd 
door een Amerikaan die iets verstopt had op 
een bepaalde locatie”, vertelt Fred. “Via het 
internet deed hij een oproep met de vraag: “wie 
kan zo snel mogelijk vinden wat ik verstopt 
heb”. Via coördinaten, die uit te peilen zijn met 
een GPS-systeem, ga je op zoek naar de schat, 
ook wel cache genoemd. Je registreert jezelf 
gratis bij bijvoorbeeld Geocaching.com en na 
het hebben van dit account kun je meteen van 
start gaan met zoeken. Binnen het account heb 
je een eigen pagina en hier kun je de gevonden 
caches registeren en op zoek gaan naar locaties. 

Het leuke is ook dat je dit over de gehele wereld 
kunt doen, dus als je op vakantie of voor zaken 
weg bent, er is altijd een cache in de buurt.”

“Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smart-
phone en door middel van een handige app 
kun je op zoek gaan naar de cache. Je bent 
niet meteen verplicht te investeren in een 
GPS-systeem. Zo is het heel laagdrempelig. 
Wanneer je, net als ik, gegrepen bent door het 
geocaching-virus, kun je overwegen een GPS- 
systeem aan te schaffen. De coördinaten zijn 
nauwkeuriger en ook alle kleine wandelpaden 
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Ken jij het fenomeen 

       ‘geocaching’?
worden op een GPS-systeem weergegeven, 
maar om kennis te maken met geocaching is de 
app op je smartphone uitstekend. Het leuke is 
tevens dat je dit kunt doen met het hele gezin; 
opa, oma, vader, moeder en kinderen of met 
vrienden. Iedereen die kan lezen, kan de coör-
dinaten volgen en dus geocachen. Wanneer je 
een cache gevonden hebt, is het de bedoeling 
dat je het aanwezige logboekje, wat zich altijd 
bij een cache bevindt, invult. Eenmaal thuis is 
het de bedoeling dat je de cache registreert en 
een klein verhaaltje of foto toevoegt binnen 
je log. Er zijn niet veel regels bij geocaching, 
maar één van de regels is wel dat je alles netjes 
behandelt en heel achterlaat voor de volgende 
cacher.” 

“Er zijn diverse onderdelen binnen geocaching 
waarbij de ‘travel-bug’ en ‘travel-coin’ de be-

kendste zijn. Dit zijn geregistreerde voorwer-
pen die van cache naar cache reizen en waarbij 
het reisverslag wordt bijgehouden op internet. 
Daarnaast zijn er ook veel evenementen waar 
geocachers elkaar ontmoeten en waar ervarin-
gen en tips worden uitgewisseld.  Eén van de 
meest maatschappelijk betrokken evenemen-
ten vind ik ‘Cache-In Trash-Out’. Bij dit bij-
zondere evenement gaan de deelnemers afval 
opruimen tijdens hun zoektocht naar de cache. 
Zo blijft het gebied netjes en schoon en wordt 
het saamhorigheidsgevoel versterkt. Wellicht 
een mooi evenement om binnen Het Groene 
Woud te gaan organiseren?”, vraagt Fred van  
de Ven zich af.

Meer informatie en voor registratie  
raadpleeg je www.geocaching.com
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Lifestyle... Het Groene Woud

“ Alleen als het gebruikt en  
gedragen is, verwerken wij het.  
Het moet ‘geleefd’ hebben”

Hoe vaak gebeurt het je, dat je iemand ontmoet die in  
hetzelfde gebied woont, dezelfde hobby heeft, dezelfde  
overtuiging naleeft als jijzelf én materialen een tweede  
leven geeft? We gooien zoveel weg wat in basis nog goed  
is om iets ‘nieuws’ mee te doen. 

Maak kennis met Ellen Verhagen van Belle’s Bags uit  
Gemonde en kom meer te weten over de hobby Jeans 2.0 
van Amanda Schiltmans (redactielid van BELEEF! uit  
Son en Breugel). Een gemeenschappelijke passie, alleen 
hun basismateriaal is verschillend!

“Ik ben in 2011 begonnen met het maken 
van lederen tassen”, vertelt Ellen Verhagen. 
“Naar eigen ontwerp maak ik van lederen 
restafvallappen tassen. Ik kreeg deze lede-
ren lappen van mijn buurman die zadels en 
paardenhamen restaureerde.” Hamen, of 
gareel genoemd, is een hulpmiddel om van 
een paard een trekdier te maken. “Inmiddels 
is hij gestopt met zijn activiteiten en heb ik 
contacten met diverse schoenmakers die 
mij voorzien van het lederen basismateriaal. 
Sinds vorige zomer heb ik besloten om mijn 
tassen ook te gaan verkopen en zo is Belle’s 
Bags ontstaan. Naast dat ik tassen maak, 
vrij of in opdracht, vervaardig ik lederen 
armbanden voor dames en heren. Ik maak 
al mijn producten helemaal met de hand, er 
komt geen naaimachine aan te pas. Stikwerk 

doe ik gewoon met naald en draad en gaten 
worden getimmerd met behulp van ouder-
wetse handgereedschappen. Dit maakt mijn 
producten echt ambachtelijk en daarmee 
origineel en van hoge kwaliteit. Je zult be-
grijpen dat geen één tas of armband identiek 
is, omdat ik afhankelijk ben van de beschik-
bare materialen. Voor de verfraaiingen op 
de tassen gebruik ik gespen, deurbeslag of 
koppelstukken van riemen en deze krijg ik 
van familie, vrienden of koop ik op rommel-
markten. Het is ook voor mij elke keer weer
verrassend hoe het eindproduct eruit komt 
te zien en dit houdt het uitdagend en leuk.”

Meer informatie over Ellen Verhagen en  
Belle’s Bags via: www.belles-bags.weebly.com  
of via Facebook: Belle’s bags.

 Ellen Verhagen • Belle’s Bags
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Net als Ellen is Amanda van mening dat 
we materialen een nieuwe bestemming 
moeten geven en niet alles zomaar weg 
moeten gooien als het stuk is of als we 
er niets meer mee kunnen. ”Sinds eind 
2013 gebruik ik gedragen spijkerbroe-
ken, -rokken en -jacks als basis voor 
mijn producten als tassen, kookschorten 
en armbanden. Ook heb ik bijvoorbeeld 
een poef bekleed met gedragen jeans. 
Superleuk om te zien hoe gebruikte 
broeken, in diverse kleuren en maten, 
een totaal nieuwe bestemming krijgen 
en daarmee weer een ander doel dienen. 
Ik ben begonnen met het maken van 
een tas voor mijzelf en daarna kwa-
men al gauw de vragen van familie en 
vriendinnen of ik er voor hen ook één 
wilde maken. Natuurlijk doe ik dit graag 
echter, geef ik wel altijd aan dat geen één 
exemplaar hetzelfde is dus dat ze daar 
wel rekening mee moeten houden. Op 
een dag was ik toe aan een nieuw kook-

schort en bedacht me dat ik dit ook heel 
goed van spijkerstof kon maken. Dat 
bleef niet onopgemerkt en ik krijg nu 
via-via veel aanvragen om een uniek ca-
deau te maken voor iemands verjaardag. 
Omdat het allemaal maatwerk is, kan ik 
de kleuren afstemmen op persoonlijke 
wensen. Net als Ellen gebruik ook ik ter 
verfraaiing gebruikte materialen als 
knopen, riemen of andere accessoires. 
Maar ik ben ook heel regelmatig te vin-
den bij fourniturenzaken. Helaas kun je 
niet alles hergebruiken en moet ik deze 
fournituren nieuw aanschaffen. De ver-
goeding die mensen geven voor een tas 
of schort worden gebruikt om weer nieu-
we fournituren aan te schaffen, maar de 
basis is en blijft ‘gedragen jeans’!”

Meer informatie over Jeans 2.0 via  
Facebook: Jeans 2.0 of bel: 06-27358749

Tekst: Amanda Schiltmans, Q-Studio
Foto’s: Belle’s Bags en Q-Studio.

Amanda Schiltmans • Jeans 2.0

 Ellen Verhagen • Belle’s Bags
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Zorg voor elkaar...in Het Groene Woud

Ronald McDonaldHuis 
creëert thuissituaties

“Het doel van het Ronald McDonaldHuis is 
om gezinnen bij elkaar te houden tijdens een 
dramatische periode in hun leven”, vertelt 
Wendy van den Akker, manager van locatie 
Veldhoven. Samen met Roelien Buma en Jos 
Verhoeven vormt zij het management van 
deze locatie. “Het is verschrikkelijk als je kind 
in het ziekenhuis moet worden opgenomen 
en zeker als dit voor langere tijd is. Je wilt er 
dan zoveel mogelijk bij zijn. Maar vaak is er 
ook nog een gezinssituatie thuis en ook die 
gezinsleden hebben het moeilijk. Door de ge-
zinnen bij elkaar te houden, kan het gewone 
leven doorgaan en ben je er voor elkaar. Er  
komen hier gezinnen voor één à twee nach-
ten, maar we kennen ook situaties waarbij 
mensen maanden gebruik maken van ons 
huis. Dit kan allemaal, er zit geen limiet aan.” 

“Je begrijpt wellicht dat wanneer dit alle-
maal betaald zou moeten worden, het niet 
voor iedereen is weggelegd om dichtbij hun 
kind te kunnen zijn. Daarom werkt Ronald 
McDonald wereldwijd met vrijwilligers en 
op onze locatie hebben wij een groep van 
120 vrijwilligers en twee betaalde FTE. 

Sinds januari van dit jaar zijn wij landelijk 
ook slaapdiensten gaan draaien en, om de 
kosten laag te houden, maken we ook voor 
deze diensten gebruik van vrijwilligers en dat 
verloopt uitstekend. Naast dat vrijwilligers 
zeer belangrijk zijn, zijn wij ook afhankelijk 
van giften en sponsoren. Zonder deze vorm 
van inkomsten is het runnen van een Huis 
niet mogelijk. Om die reden hebben we dan 
ook onder andere de ondernemersclub ‘Club 
van 52’ opgericht. De Club van 52 bestaat in-
middels uit 90 leden en ons streven is om dit 
naar 104 leden te krijgen zodat de begroting 
voor het gehele jaar hiermee gedekt is. Daar-
naast zijn er veel individuele initiatieven van 
verenigingen en mensen die ons steunen met 
een gift.” 

Inmiddels is vrijwilliger Marlies Gijsbers 
aangeschoven. “Ik ben dit jaar twaalf en half 
jaar werkzaam als vrijwilliger op deze loca-
tie”, vertelt ze. “De sfeer en de omgang met 
elkaar is geweldig, maar dat weet je natuur-
lijk niet als je hieraan begint. Ik werkte al als 
vrijwilliger in het Máxima Medisch Centrum 
en wilde wel meer uren gaan ondersteunen. 

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. Er voor elkaar zijn is één van de beste medicijnen. 
In het Ronald McDonaldHuis Zuidoost-Brabant logeren ouders, broertjes en zusjes van
kinderen die opgenomen zijn in Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het logeerhuis 
biedt families, van binnen én buiten Het Groene Woud, een zoveel mogelijk onbezorgde 
tijdelijke thuissituatie, voorzien van alle gemakken zoals in je eigen huis. Een groep van  
120 vrijwilligers staat 24/7 klaar om de gezinnen zich thuis te laten voelen. 
De wereldwijde Ronald McDonald organisatie is volledig afhankelijk van giften en wordt  
niet gesubsidieerd; dit is een misverstand dat nog steeds leeft. Dit jaar is de Ronald McDonald 
organisatie 30 jaar actief in Nederland en zijn er inmiddels 16 huizen gerealiseerd. De meeste 
huizen zijn gevestigd naast een ziekenhuis zodat er geen reisafstand is.
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Toen werd ik dertien jaar geleden door een 
vrijwilligerscoördinator gewezen op het feit 
dat er een logeerhuis in oprichting was en 
toen was het voor mij meteen duidelijk dat ik 
daar graag mijn bijdrage aan wilde leveren. 
Ik draai eigenlijk altijd een vroege dienst, die 
is tussen 9:30-12:30 uur, en ik heb dit nog 
nooit met tegenzin gedaan. Onze diensten 
bestaan altijd uit drie uren en in die tijd voe-
ren we allemaal verschillende taken uit als 
gastvrouw voor de bewoners, maar ook doen 
we de huiswas en poetsen wij de gemeen-

Ronald McDonaldHuis 
creëert thuissituaties

schappelijke ruimtes. De gezinnen die komen 
logeren, onderhouden zelf hun kamer, doen 
hun was, de boodschappen en koken in de 
gemeenschappelijke keuken. Eigenlijk net als 
in hun eigen huis.” 

In de tussentijd zijn we van het logeerhuis 
overgestoken naar het Máxima Medisch 
Centrum waar we kennismaken met een 
andere vrijwilliger; Ingrid Franc. Ingrid 
heeft vandaag dienst in de Ronald McDonald 
‘Huiskamer’ die gevestigd is in het zieken-
huis. “Deze huiskamer is bedoeld voor ieder-
een die een ziek kind heeft op de kinderafde-
ling,” vertelt Ingrid. “Soms komen ouders 
alleen, maar ook heel vaak met het patiëntje, 
om even van de afdeling af te zijn. We heb-
ben hier koffie en thee voor de ouders, maar 
wat de patiëntjes het leukste vinden, is 
dat ze hier kunnen spelen in het kasteel of 
gebruik kunnen maken van de Playstation. 
In deze Huiskamer heb je veel persoonlijk 
contact met de ouders en kinderen en kun je 
een luisterend oor bieden. Dit persoonlijke 
contact en het gevoel dat je op deze manier 
echt iets voor iemand kan doen, vind ik ge-
weldig”, besluit Ingrid ons gesprek.

Tekst: Q-Studio
Foto’s: Ronald McDonaldHuis

”Het doel van het  
Ronald McDonald Huis is om 

gezinnen bij elkaar te houden 
tijdens een dramatische  

periode in hun leven”

Wanneer je meer informatie wenst over hoe je 
een bijdrage kunt leveren, in welke vorm dan 
ook, aan het Ronald McDonaldHuis verzoeken 
wij je de website te raadplegen  
www.ronaldmcdonaldhuiszuidoostbrabant.nl. 
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AARDBEIENKWEKERIJ
FAM. VAN BEERENDONK

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

Proef onze aardbeien! 

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

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

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

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
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Betrokken bij… Het Groene Woud

“Wij waren als bedrijf op zoek naar een al-
ternatief voor het jaarlijkse relatiegeschenk”, 
vertelt Michiel Entrop, eigenaar van  
Graficonnect. “Je ziet dat het geven van een 
persoonlijk eindejaarsgeschenk steeds las-
tiger wordt”, vult mede-eigenaar Karel-Jan 
Ende aan. “De tijd lijkt passé als het gaat om 
het geven van een fles wijn of een mooie pen. 
Karel-Jan kwam met het idee om een goed 
doel te steunen. Omdat wij de betrokkenheid 
van onze medewerkers zeer belangrijk vin-
den, hebben we aan het team gevraagd welk 
goed doel dit zou moeten worden. We waren 
het snel met elkaar eens dat het een lokaal 
initiatief moest zijn en iets moest bijdragen 
aan het welzijn van mensen en kinderen in 
het bijzonder. Toen de naam van het Ronald 
McDonaldHuis viel, was iedereen het meteen 
met elkaar eens”, zegt Michiel. “We hebben 
onze contacten door middel van een leuke 
digitale kerstwens op de hoogte gebracht 
over ons maatschappelijk verantwoorde  
relatiegeschenk en we hebben veel positieve 

reacties mogen ontvangen op ons idee”, ver-
telt Karel-Jan enthousiast. “Gedurende drie 
jaar bieden wij één week per jaar financiële 
steun aan een gezin in het logeerhuis in  
Veldhoven. Daarnaast maak je deel uit van 
een lokaal ondernemersnetwerk dat elkaar 
vier keer per jaar treft bij een ontbijt- of 
lunchbijeenkomst. Het is leuk om andere 
ondernemers te ontmoeten die dezelfde 
overtuiging hebben als jijzelf en ons netwerk 
wordt er alleen maar breder van. Wij hopen 
dat veel andere organisaties ons idee omar-
men en openstaan voor dit mooie alternatieve 
‘relatiegeschenk’”, besluit Michiel Entrop.

Meer informatie over Graficonnect  
en hun motivatie via www.graficonnect.com

Goed doel als 
 relatiegeschenk!
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Ondanks het feit dat het Stakenburgfonds 
al bijna 25 jaar bestaat, zijn er veel inwoners 
binnen Son en Breugel en daarbuiten die 
het bestaan ervan niet kennen. In 2012 is 
een modern fotoboek gemaakt vanwege het 
20-jarig bestaan van het Stakenburgfonds. 
Het thema van dit boek was ‘Son & Breugel 
2012, een jaar lang in beeld’. Door dit boek, 
in combinatie met een interactieve website 
waaraan veel inwoners hun medewerking 
verleenden door teksten, tweets en foto’s  
op te sturen, kreeg het fonds meer naams-
bekendheid.  Maar dat de kiosk op het  
Kerkplein, het Dommelbalkon in het  
Vroonhovenpark (wat een geschenk was aan 
de Harmonie PHEV ter ere van hun 100- 

jarig bestaan in 2012) en het bronzen beeld 
van CV de Krutjesrapers óók mogelijk zijn 
gemaakt door het Stakenburgfonds, weten 
veel mensen niet. Of denk eens aan het pan-
naveldje in ‘t Zand en het beachcourt van 
Triple Son & Breugel. Ook de bekende gele 
Sonnebankjes en het mede mogelijk maken 
van de Kunstroute en het aanleggen van een 
Kruidentuin zijn voorbeelden uit de moge-
lijkheden van het Stakenburgfonds.

Oorsprong van het Stakenburgfonds
Stichting Stakenburgfonds is in 1992 opge-
richt op initiatief van de toenmalige burge-
meester, de heer Urlings. Inwoners van Son 
en Breugel en personen uit het plaatselijke 

WIST JE DAT…..
  alle projecten in de afbeeldingen  

op deze pagina’s mogelijk zijn gemaakt  
door het Stakenburgfonds? 

Advertorial



Beleef! Het Groene Woud | 19

Advertorial

bedrijfsleven hebben als de ‘Stichters’ het 
startkapitaal van het fonds bijeengebracht. 
Inmiddels is dit startkapitaal uitgebreid met 
donaties van particulieren en bedrijven. Het 
fonds beschikt over een financieel potje om 
een actieve bijdrage te bieden aan kunst- en 
cultuuruitingen in Son en Breugel.

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is: ‘Het stimu-
leren, ontwikkelen en in stand houden van 
kunst- en sociaal-culturele uitingen in de 
ruimste zin des woords binnen Son en Breugel 
en het bevorderen van een sociaal-culturele 
infrastructuur. Dit met de bedoeling de aan-
trekkelijkheid van wonen en verblijven én de 

vitaliteit van het dorp te bevorderen, dit op 
een wijze die voor al haar inwoners beschik-
baar is’. Dus als je als individu of vereniging 
leuke, creatieve ideeën hebt, maar op zoek 
bent naar een bijdrage om dit idee mede mo-
gelijk te maken, dan hopen wij dat je ons via 
de website www.stakenburgfonds.nl weet te 
vinden. Natuurlijk is de website ook bedoeld 
om andere enthousiastelingen te informeren 
over de projecten. En wellicht zijn er mensen 
of bedrijven die een bijdrage willen leveren 
aan dit fonds? Door in de dorpen sociaal-
culturele uitingen te stimuleren leveren we 
een bijdrage aan de regionale ontwikkeling 
én besef van beschaving voor jong en oud!
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Beleef Vincent van Gogh  
in Helvoirt!

Voor meer informatie zie  
www.vvvhetgroenewoud.nl/go/van-gogh-helvoirt

Vincent hield altijd heimwee naar  
Brabant, waar zijn grote liefde voor de 
natuur en het boerenleven was ontstaan. 

Ondanks het feit dat Vincent nooit in 
Helvoirt heeft gewoond, had Helvoirt wel 
degelijk betekenis voor hem. Dit blijkt 
uit het citaat uit één van zijn brieven; 
‘als men waarachtig van natuur houdt, 
dan vindt men het overal mooi, maar 
toch verlang ik soms zoo naar Holland en 
vooral naar Helvoirt’. 

Bij gelegenheid van zijn 125e sterfjaar 
zijn er in Helvoirt diverse activiteiten 
rond de schilder te vinden.  Exposities, 
schilderworkshops, smakelijke menu’s, 
overnachtingen, heerlijke lekkernijen,  
allemaal in het teken van Van Gogh. Ook 
zijn er diverse activiteiten georganiseerd 
en arrangementen samen gesteld door 
lokale ondernemers. Door de wandel- en 
fietsroute door het dorp Helvoirt te vol-
gen, treed je in de voetsporen van deze 

wereldberoemde schilder. Ook zijn er 
diverse informatieborden te vinden met 
een stukje geschiedenis over Van Gogh. 
Kom dichter bij Vincent en laat je in  
Helvoirt inspireren door deze schilder, 
zijn werk en zijn leven.

Wie benieuwd is naar Vincents leven en werk, 
kan niet om Helvoirt heen. In Helvoirt zijn  
diverse sporen van Vincent van Gogh te vinden 
waarom hij schilderde en schreef. De oude  
Hervormde Kerk, de graven van zijn oom en 
tante, het huis van zijn tantes aan de N65 en het 
voormalige woonhuis van het gezin Van Gogh. 
Deze plekken vertellen je over zijn kindertijd, 
zijn jeugd, zijn familie en zijn liefde voor alles 
wat groeit en bloeit. In Brabant woonde en 
werkte Van Gogh het grootste deel van zijn leven 
en dat vormde hem als mens en schilder. 

Erop uit...in Het Groene Woud
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“Ons Groot Speijck is weer terug”, zeg-
gen vele bezoekers die nu het tijdelijke 
bezoekerscentrum van Natuurmonu-
menten in Oisterwijk binnen wandelen. 
Velen koesteren warme herinneringen 
aan Groot Speijck en er zullen weer veel 
nieuwe ervaringen ontstaan. Op de plek 
van het voormalige restaurant wordt na-
melijk het nieuwe bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten gebouwd. In juni 
2015 gaan de deuren open! Een goede 
reden om dit bijzondere moment te vie-
ren. Tussen 6 juni en 14 juni zijn er volop 
activiteiten zoals rondleidingen, speur-
tochten, lezingen, workshops en heel veel 
gezelligheid. Het bezoekerscentrum is 
tevens één van de bezoekerscentra van 
Het Groene Woud.   

Opening  
Bezoekerscentrum 
Groot Speijck

Streekmarkt Schijndel

De filosofie achter Groot Speijck is dat horeca 
en bezoekerscentrum elkaar versterken om 
mensen een fijne tijd te geven in de natuur. 
Terwijl gasten van hun koffie met appeltaart 
genieten, komen kinderen in het nagebouwde 
ven van alles te weten over de onderwater-
wereld. Ze kunnen er spelen, speuren of 
bijvoorbeeld op pad met een vleermuisdes-
kundige. Vanuit het bezoekerscentrum zijn er 
verschillende wandelroutes uitgezet. Aan de 
balie staan enthousiaste medewerkers die je 
hier persoonlijke tips over geven.

 Kijk voor meer informatie op  
 www.nm.nl/grootspeijck

In Het Groene Woud staan boomgaarden 
vol sappige appels en peren. Rustig grazen 
er robuuste runderen in groene weiden. 
Molenaars malen het spelt uit de streek en 
de bakkers maken er speciale broden van. 
Wilgentenen worden gevlochten tot man-
den en vele andere kleine, ambachtelijke 
bedrijven produceren mooie en unieke 
producten. Het Groene Woud heeft smaak. 
Puur en authentiek. Dit kun je beleven op 
de streekmarkt in Schijndel op 31 mei.
De markt wordt gehouden bij streekboer-

derij Winery & Herbs, een bezoekerscen-
trum van Het Groene Woud! Deze staat 
voor het zien, proeven, voelen en ervaren 
van de tuinbouw en de wijnmakerij. Samen 
met vele andere kleine ondernemers uit de 
streek biedt zij tijdens de streekmarkt een 
reeks unieke producten aan. 

Op 31 mei ben je vanaf 11.00 uur van harte 
welkom op de streekmarkt van Schijndel.  
Kijk voor meer informatie op  
www.wineryandherbs.nl
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Direct achter Streekpark Klein Oisterwijk, 
bezoekerscentrum van Het Groene Woud, 
vind je een kleine speeltuin met schommel, 
glijbaan, klimrek, een rots om op te klaute-
ren en omgevallen bomen waar je heerlijk 
in kunt klimmen. In deze speeltuin kun-
nen kinderen zelf hun fantasie gebruiken 
en zo een eigen speelplek inrichten op een 
manier zoals ze dat zelf willen. Hier mag je 
buiten de paden treden en lekker stoeien, 
met takken slepen, hutten bouwen en rond 
het water spelen. Het is een spannende 
plek om verstoppertje te spelen!  
Daarnaast zijn er in het gebied diverse 
speurtochten uitgezet die leuk zijn om 
te ontdekken! Deze zijn verkrijgbaar bij 
Streekpark Klein Oisterwijk.

Voor meer informatie kun je terecht op 
www.kleinoisterwijk.nl 

Een gezellig recreatiepark in Het 
Groene Woud is De Kienehoef in Sint-
Oedenrode. Hier kun je wandelen en 
picknicken, maar ook roeien of vissen 
in de enorme vijvers. Kinderen kunnen 
spelen in de kinderboerderij en zich 
uitleven in de grote speeltuin met 

Het Klauterwoud

kabelbaan, klimtoestel, schommels, 
glijbaan, wip en balanceerbank.  
Het recreatiepark is het hele jaar 
door gratis te bezoeken.  

Kijk voor meer informatie ook  
eens op www.kienehoef.nl 

Erop uit...in Het Groene Woud

Recreatiepark  
de Kienehoef

Iets leuks doen in  
Het Groene Woud hoeft  
 niet veel te kosten!
Ben je op zoek naar ideeën voor een dagje weg met het gezin? 
Of wil je samen met de kleinkinderen van Het Groene Woud 
genieten? Hieronder staan enkele tips voor een gezellig  
dagje uit. Activiteiten die ook nog eens geen entree kosten! 
Leuk voor het gezin en leuk voor je portemonnee!
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Evenementen Voorjaar   2015
Fashion & Food Festival  28 en 29 MAART
Sint-Oedenrode www.natuurlijksintoedenrode.nl 

Brabantse artiestenavond 28 MAART • 20:00 uur  
Son en Breugel  www.sdv-avanti.nl 

Fashion street event 29 MAART • 12:00 uur  
Schijndel www.vvvhetgroenewoud.nl 

Matthäus Passion 29 MAART • 14:30 uur
Oisterwijk  www.matthauspassionoisterwijk.nl 

Dino-Paasei speurtocht 5 en 6 APRIL • 10:00 uur 
Boxtel  www.oertijdmuseum.nl 

Dag van het landschap 6 APRIL • 12.00 uur
Oirschot www.brabantslandschap.nl 

Boeremèrt   6 APRIL
Liempde  www.boeremert.nl 

Lazy Sunday afternoon jazz 12 APRIL • 16:00 uur
Helvoirt  www.drieklankhelvoirt.nl 

De Romeinen in Het Groene Woud 21 APRIL • 20:00 uur 
Sint-Oedenrode  www.grandcafedegoudenleeuw.nl 

Wijboschloop 27 APRIL
Schijndel www.loopgroepwijbosch.nl 

Supersized Kingsday 27 APRIL
Best www.supersized.nl 

Vroege vogelexcursie 3 MEI • 06:00 uur
Sint-Oedenrode www.oudevrijheid.nl 

Opening Natuurpoort de Spoordonkse Watermolen  14 MEI • 12:00 
uurOirschot  www.natuurpoorten.nl 

Streekmarkt  31 MEI • 11:00 uur
Schijndel  www.wineryandherbs.nl

Open podium jong talent 31 MEI • 11:30 uur
Sint-Oedenrode www.mikweb.nl 

Openingsactiviteiten Groot Speijck  6 - 14 JUNI 
Oisterwijk  www.natuurmonumenten.nl 

Natuurdag Haaren erBIJ 7 JUNI • 11:00 uur
Haaren  www.bijenhouders.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.
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Ontdek en proef... Het Groene Woud
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Duurzaamheid lijkt niet langer alleen een trend te zijn, maar een overtuiging die door 
steeds meer mensen wordt gevolgd. Deze duurzaamheid zit niet alleen in je spaarlamp 
of elektrische auto, maar we willen ook dat ons voedsel duurzaam wordt geproduceerd. 
Steeds meer consumenten doen hun wekelijkse boodschappen rechtstreeks bij de produ-
cent en ‘Buitengewone Varkens’ is een bedrijf waar de klant ervaart hoe een varken wordt 
gefokt, gevoerd en een (h)eerlijk leven heeft.

“ Onze varkens vertonen 
hun natuurlijke gedrag”

“We zijn nu bijna vier jaar bezig”, vertelt Stan 
Gloudemans, één van de twee eigenaren. 
“In 2011 is mijn compagnon Willem Rienks 
gestart nadat hij in Portugal was geweest 
en had ervaren dat daar veel boeren kleine 
groepen varkens buiten laten lopen en daar-
mee goed hun brood kunnen verdienen. Na 
nader onderzoek bleek dat ruim 40% van de 
varkens die in Engeland worden gehouden, 
alle ruimte krijgen om groot te worden in de  
weilanden. De varkens hebben gedurende 
hun levensjaren een lekker buitenleven 
waarbij ze kunnen wroeten in de grond, 
rollen in de modder en genieten van de 
zon. Ze leven in hun natuurlijke omgeving. 
Willem was ervan overtuigd dat dit ook in 
Nederland zou moeten kunnen en is daarom 
gestart met zijn boerenbedrijf. We hebben 

gekozen voor twee mooie oude varkens-
rassen: Gasconnes en Bonte Bentheimers, 
omdat de structuur van het vlees mooi is en 
een verfijnde smaak heeft.”

“Ik ben nu een half jaar mede-eigenaar van 
de Buitengewone Varkens”, vervolgt Stan, 
“en als landbouwkundig ingenieur ben ik al-
tijd bezig met hoe de landbouw aan te passen 
aan de tijd van nu. Om onze Buitengewone 
Varkens te kunnen financieren maken we 
gebruik van ‘crowdfunding’. Wanneer men-
sen zich aanmelden als crowdfunder hebben 
ze, na betaling van € 100,- , de keuze uit drie 
soorten pakketten en één seizoenspakket. 
De snelheid van afname wordt zelf bepaald. 
Er zit geen groothandel of supermarkt tus-
sen, alles verloopt rechtstreeks van boer 



naar consument. De vleespakketten kunnen 
opgehaald worden bij pick-up punten of 
thuis worden bezorgd. Wij kiezen de pick-
up punten op centrale locaties tussen onze 
klanten in. De Vlagheide in Eerde is een 
locatie in Het Groene Woud waar altijd 
voorraad is. Op de Vlagheide kunnen 
de varkens ook bezocht worden. 
Hier worden er biggen geboren 
en groeien de varkens op 
waarna deze worden ge-
slacht voor consump-
tie. Je kunt dus het 
hele proces volgen als 
je dit wilt. Eerlijker en 
duurzamer kunnen we het niet 
maken voor varken en consu-
ment”, zegt Stan Gloudemans.

Meer informatie tref je aan op  
www.buitengewonevarkens.nl

Tekst: Q-Studio
Foto’s: Buitengewone Varkens
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De varkens hebben  
gedurende hun levensjaren  

een lekker buitenleven  
waarbij ze kunnen wroeten  

in de grond, rollen in de modder 
en genieten van de zon.
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Proef... Het Groene Woud

Bereidingswijze:   
Verwarm de oven voor op 2000 C. Bak  
de schenkel in de boter en olie rondom 
bruin. Strooi er wat peper en zout over en 
plaats de schenkel in een ovenschaal. Giet 
de balsamico over de schenkel, kneus de 
knoflooktenen en strooi de kruiden, knof-
look en laurierblaadjes over het vlees. Dek 
de schaal af met aluminiumfolie en laat het 
45 minuten garen in de oven. Draai na 45 
minuten de schenkel om en giet de bouillon 
in de ovenschaal. Laat het vervolgens nog 
60 minuten garen. Controleer zo nu en dan 
of er nog voldoende bouillon in de oven-
schaal zit. Blijf bouillon bijvullen totdat  
het vlees van het bot valt. Heerlijk  
met gebakken aardappelen en  
groenten uit het seizoen.
 
Eet smakelijk!

Gestoofde schenkel van  
Buitengewone Varkens 
    op Italiaanse wijze

Bereidingstijd: 2 uur
 
Ingrediënten voor 2 personen:
•  1 varkensschenkel  

van Buitengewone Varkens
• 1 el olijfolie
• 1 el roomboter
• 2 takjes rozemarijn
• 2 takjes salie
• 3 teentjes knoflook
• 2 laurierblaadjes
• 125 ml balsamico 
• 500 ml runderbouillon
• peper en zout

Met dank aan  
crowdfundster Marian  
uit Nijmegen voor  
dit heerlijke recept.
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Tekst: Frans Kapteijns

door @BoswachterFrans 
Natuurmonumenten

Column... Boswachter Frans

Ook in 2015 is de lente weer vroeg van start 
gegaan. Het is pas begin maart en overal zijn al 
krokussen te zien. Hebben futen al jongen op de 
rug, vliegen de hommels rond, is de paddentrek 
al gedeeltelijk gestart en heb ik mijn eerste teek 
op 9 maart van mijn lichaam moeten verwijde-
ren. Volgens mij kunnen we het woord voorlente 
nu voortaan definitief invoeren.  
Officieel begint de meteorologische lente op  
1 maart en de astronomische lente op vrijdag 
20 maart 2015. Maar los van de data begint 
de voorlente gewoon wanneer de temperaturen 
goed zijn en de terrasjes gevuld. 

De natuur
Astronomisch of meteorologisch, het maakt niet 
uit, de natuur trekt zich er niets van aan. Zodra 
de temperatuur boven de 10 graden uitkomt, 
worden planten en dieren enthousiast en steken 
ze letterlijk de kop uit hun overwinteringslo-
caties. Door de warme winter van 2014/2015 
is de natuur twee weken vroeger ontloken dan 
normaal, maar twee weken later dan in 2014.

Al met al bete-
kent dit dat er 
heel veel soorten 
‘wakker’ gaan 
worden. De eerste Citroenvlinders worden al 
waargenomen, maar er zal nog meer te beleven 
zijn. Dagpauwoog, Kleine Vos, Gehakkelde 
Aurelia en Atalanta zal je tegen gaan komen. 
Deze vlinders hebben namelijk overwinterd als 
volwassen vlinder en komen nu dus letterlijk uit 
hun winterslaap met zulk mooi weer.

Maar er komt nog meer tot leven, speenkruid, 
klein hoefblad, gele kornoelje, forsythia, maarts 
viooltje en de eerste bosanemoontjes. Kortom, 
teveel om op te noemen, maar het is er ook 
ineens! Het is dan ook bijna niet bij te houden, 
daarom vind ik het Engelse woord Spring voor 
de lente beter slaan op dit seizoen, dan ons 
Nederlandse woord lente. 

Boswachter Frans

         @BoswachterFrans  Frans Kapteijns

Lente 2015,  

 weer een vroege start
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TEAMBUILDING
@IJZEREN MAN VUGHT?

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

Bedrijfsuitjes - Schooluitjes - Groepsuitjes - Verhuur

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

 het  
‘ land van bosch’  
is volop  
in ontwikkeling

Voor meer informatie kun je bellen; 
telefoon 0499-395 199 of  
e-mailen: info@dehagelaar.nl

Er worden een cultuurhistorische 
belevingstuin en een Vlaamse 
schuur, met als thema Jeroen Bosch, 
ontwikkeld op het goet Ten Rodeken, 
Hagelaar 21 te Aarle in de  
gemeente Best. 

Op deze locatie kan binnenkort  
de middeleeuwse tijd in  
Het Groene Woud worden herbeleefd!
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Werkplaats Het Groene Woud: 
Een goede match  
   is zo gemaakt

”Hier komen  
mensen, inspiratie  

en inzet samen”

Plannen concreet maken
Ondernemers, verenigingen, organisaties en 
particulieren; iedereen kan op Werkplaats 
Het Groene Woud grasduinen in vraag en 
aanbod en zelf projecten of hand- en span-
diensten aanbieden. Wie dat doet, helpt mee 
aan het concreet maken van de ambities van 
Het Groene Woud: een regio worden waarin 
het goed ondernemen, aangenaam recreëren 
en fijn wonen is. De website vult zich ge-
staag met mooie projecten en een palet aan 
diensten die mensen aanbieden. Anja: “Eén 
van de gebruikers is een stadsmederij waar 
kansarme jongeren werkervaring kunnen 
opdoen. De smederij wil workshops gaan 
verzorgen en heeft daar natuurlijk materia-
len voor nodig. Een oproep op de Werkplaats 
zorgde voor een reactie van iemand, die een 
prachtige verzameling smidsmaterialen in 
zijn schuur heeft staan en daar een goede 
bestemming voor zoekt. Met zijn materialen 
kunnen die workshops daadwerkelijk van 
start gaan.”

Lokale kracht
De lokale binding van Werkplaats Het Groene 
Woud is een sterk punt van het platform. 
Hulp, ideeën, initiatieven, ze komen allemaal 
uit de buurt. “We organiseren regelmatig 
bijeenkomsten rond het digitale platform. 
Partijen leren elkaar op die manier ook per-
soonlijk kennen; een persoonlijke klik is net 
zo belangrijk voor samenwerking. Zo vullen 
echte ontmoetingen en online ontmoetingen 
op de Werkplaats elkaar aan, met het doel 
mensen te verbinden om samen initiatieven 
van de grond te laten komen.” 

Bezoek Werkplaats Het Groene Woud!
Surf naar www.werkplaatshetgroenewoud.com 
en maak een profiel aan van je goede idee of van 
je aanbod. Ga op zoek naar extra handen, ma-
terialen en advies om je initiatief verder vorm 
te geven. Of bied je inzet aan, zodat je anderen 
kunt helpen creatieve plannen om te zetten in 
concrete projecten. 

De website www.werkplaatshetgroenewoud.com is op 15 januari 2015 officieel gelanceerd. Anja 
Verweij is vanuit Streekhuis Het Groene Woud betrokken bij het digitale platform. “Het is een 
prachtige én laagdrempelige manier om plannen van de grond te laten komen”, vertelt ze. “Het 
gaat niet alleen om geld. Met een extra paar handen, kennis, materialen of een locatie kun je al 
heel veel doen. Op de Werkplaats geef je aan wat je zoekt. Of je biedt aan wat je kunt inzetten.”

Voor elkaar in… Het Groene Woud
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Erfvogelproject  
          in Oirschot

Onze natuurlijke leefomgeving wordt teruggegeven 
aan de vogels en zo wordt de achteruitgang van de 
vogelstand tot stilstand gebracht.

Wist je dat… Het Groene Woud
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Struweel;
 besdragende en bloeiende soorten

210 m²

Struweel;
 besdragende en bloeiende soorten

670 m²

Graanrand
R4

knotwilgen

bijenmengsel

Naam: P. C. koning
Adres: Liempsedijk 6 
Plaats: Oirschot
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Dit erf is
vogelvriendelijk

Dit project is mogelijk gemaakt door:

In 2014 is de gemeente Oirschot, in samen-
werking met onder andere het Coördinatie-
punt Landschapsbeheer (Brabants  
Landschap), ZLTO, werkgroep natuurland-
schap, het Instituut Voor Natuureducatie 
en duurzaamheid (IVN), de ANV’s Het 
Groene Woud en Kempenland een project 
gestart voor erfvogels. Erfvogels zijn vo-
gels die wij allemaal kennen vanuit onze 
leefomgeving, denk bijvoorbeeld aan 
de boerenzwaluw, spreeuw en huismus. 
Boeren, natuurverenigingen, vrijwilligers 
van natuurorganisaties én particulieren 
beheren hun erf waarbij ze van hun hof een 
waar vogelparadijs maken. De natuurlijke 
leefomgeving wordt teruggegeven aan de 
vogels en zo wordt de achteruitgang van de 
vogelstand tot stilstand gebracht.

Erfbezoeken
Mensen die interesse toonden om mee te 
doen aan dit project, zijn op individuele ba-
sis bezocht. Na een rondje op het erf is aan 
de keukentafel besproken welke maatrege-
len genomen kunnen worden om de ideale 
vogelomgeving te creëren. Uiteindelijk zijn 
op 70 locaties, bij zowel agrarische bedrij-
ven als particulieren, nestkasten, graanak-
kers en muizenruiters gerealiseerd. Tevens 

zijn er hagen aangeplant en kruidenmeng-
sels ingezaaid om de diverse vogelsoorten 
te bereiken. 

Nieuwe huisvesting
Op tien agrarische bedrijven in het gebied 
zijn specifieke maatregelen voor boeren- en 
huiszwaluwen getroffen. Er zijn 250 hulp-
nesten voor boerenzwaluwen geplaatst, 
veelal in combinatie met plankjes die 
voorkomen dat er uitwerpselen in het voer 
van de koeien komen. Ook zijn er oude tele-
foonpalen met draden in de buurt van de 
stal geplaatst, waar volwassen zwaluwen 
met hun jongen zich verzamelen voor de 
trek naar het zuiden. Verder zijn er 60 mus-
senhotels en 200 nestkasten opgehangen 
voor andere vogels zoals de Zwarte Rood-
staart en de Grauwe Vliegenvanger. Daar-
naast zijn er in de drinkbakken klimrekken 
voor jonge steenuilen geplaatst zodat deze 
niet kunnen verdrinken.

Het project is inmiddels afgerond en de 
eerste vogels hebben de nieuwe huisvesting 
gevonden en reeds in gebruik genomen. De 
erfvogels ‘verzoeken’ andere gemeenten in 
Het Groene Woud het mooie voorbeeld van 
Oirschot te volgen. Welke gemeente volgt?!

Tekst: Stan Kerkhofs



Bezoekerscentra
                  ...in Het Groene Woud

Ervaar de rust en stilte zwevend in een 
hete luchtballon boven steden, dorpen en 
natuurgebieden. Ontdek de mooie plekjes van 
Het Groene Woud vanuit onze luchtballon. 
De tocht wordt extra leuk doordat de 
ballonpiloten – vader Jan en zoon Rud – 
graag verhalen vertellen over de streek.  
Of kom bij ons slapen in een ballonmand. 
www.slapenineenballonmand.nl

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

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

Lammetjesdagen
De winter is in zijn nadagen en het nieuwe 
leven ontwaakt in rap tempo.
Het seizoen begint traditioneel met de 
geboorte van de lammetjes. Om dit te 
vieren organiseert Schapenheld de 
Lammetjesdagen op ons streekpark. De 
eerste drie weekenden van april is iedereen 
tussen 10.00-16.00 uur van harte welkom 
om de lammetjes te komen bekijken, aaien 
en misschien wel de fles te geven.
 

Voor een leuk dagje uit!

Voor een leuk dagje uit!

De grootste T-rex  
expositie ooit in ons 
           Brabant!

Leuk en leerzaam  
voor jong en oud!
Wegens groot succes 
verlengd tot 1 juli 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
 

 Wijnmakerij        Workshops      Vergaderlocatie    Streekwinkel  

Kom  

naar onze 

duurzame 

streekmarkt 

op 31 mei!

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.

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


