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TEAMBUILDING
@IJZEREN MAN VUGHT?

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

Bedrijfsuitjes - Schooluitjes - Groepsuitjes - Verhuur

Schrijf je in 
via www.

hetpaardrijk.
nl

Beleef het met paarden

Wij 
organiseren
1-, 3- en 
5-daagse 

ponykampen 

Zin in 
voltige, 
springen, 

of 
zwemmen 
met je 
paard?

Het 
leukste 

ponykamp 
van 

Nederland 
in 

Berlicum!

De Ruijterstraat 7, 5694 SH  Son en Breugel
tel: 0499-473 956, mobiel: 06-53 78 99 77
email: giti@gitientezami.nl  www.gitientezami.nl

Professionele fotografie  
met een twist van een Oosterse kijk  
naar onze Westerse cultuur.

De diversiteit in culturen vertalen naar 
beeld voor bedrijven en particulieren. 

Familie van de Schoot
Schansstraat 3, 5688 NC Oirschot
Tel: 0499-573004, info@desteenuil.nl
 Meer informatie via www.desteenuil.nl of via  

onze Facebookpagina: Doe-Boerderij De Steenuil

Speel & Doe-Boerderij   

De Steenuil
Waar een dagje uit of een vakantie op de boerderij, 

een hele belevenis is! Boeren binnen- en 
buitenspeeltuin met heerlijk terras en volop 

boerderij activiteiten. 
We zijn het hele jaar geopend:

woensdag en vrijdag 12:00 uur - 18:30 uur 
zaterdag - zondag  10:30 uur - 20:00 uur

SCHOOLVAKANTIES ELKE DAG  
tussen 10:00 uur - 20:00 uur

 

De meeste mensen beleven Het Groene Woud nog 
altijd vanuit hun autoraam op één van de snel- 
wegen die het gebied doorkruist. Een vluchtige blik 
op het welbekende, bruine markeringsbord langs 
de snelweg gaat echter snel voorbij aan de werke-
lijke waarde van dit prachtige gebied. Het Groene 
Woud herbergt vele mooie levensverhalen. Van 
dichtbij komen die verhalen pas echt tot leven. Sla 
eens van de gebaande paden af en duik dieper het 
gebied in op zoek naar de authentieke verhalen. Het voorjaar is bij uitstek  
het seizoen om eropuit te trekken. Kom op verhaal in Het Groene Woud!  

De vele verhalen van boeren, bedrijven en buitenlui hebben hun weerslag in 
het zo kenmerkend landschapsmozaïek dat in de tijd is gevormd met boeren-
hand en boerenverstand. Bij nadere beschouwing komen de mensen achter 
die verhalen tot leven. Ze laten hun passie en veerkracht zien. Al die verhalen 
tezamen luisteren als een kroniek van de (recente) ontwikkeling van dit stuk 
groene land.  

Wondere wereld
Achter ieder bedrijf, iedere boerderij, iedere boom, ieder mens gaat wel een 
verhaal schuil. Het voert te ver om overal bij stil te staan. Het Groene 
Woud ligt gelukkig bezaaid met objecten die een goed vertrekpunt 
vormen voor zo’n verhalentocht. Of het nu één van 
de acht bezoekerscentra betreft, één van de vele 
cafe’s, één van de vele natuurpoorten, één van de 
landkunstobjecten of één van de activiteitenboerde-
rijen… overal komen verhalen en mensen tot leven.  

Een bezoek aan het boerenerf is speciaal de moeite waard in  
de lente. Koeien in de wei, lammetjes op het stro, bomen in de 
bloesem en planten in de knop: dit beeld is onlosmakelijk ver-
bonden met het gevoel van het echte buitenleven. Het boeren- 
erf heeft nu eenmaal veel moois te bieden, zoals leuke activi-
teiten, verse streekproducten en waardevol werk. En de boer zelf 
bruist van de mooie verhalen over het boerenleven en de streek. 

Wees welkom op het boerenerf, kom  
dichterbij en verwonder jezelf! 

Herman van Ham 
Hoofdbestuurder Zuidelijke  
Land- en Tuinbouworganisatie  
www.zlto.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.

DE STOERDERIJ
biologische waterbuffelboerderij

STOERE BUFFELMELK
www.stoeremelk.nl

STOER BUFFELIJS
www.stoerijs.nl

EXCURSIES
www.destoerderij.nl

van den Elsenstraat 56, 5694 NH, Son en Breugel

www.destoerderij.nl

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.

Terwijl ik deze column schrijf is de lente eigenlijk al 
begonnen. De krokussen en narcissen steken de kop op. 
Dit is een groot verschil met vorig jaar. Door de zachte 
en vooral natte winter is de natuur een stuk vroeger 
want toen was alles nog bedekt onder een dikke witte 
deken van sneeuw en ook de vorst hield nog lang aan.

Iedereen krijgt door het zachte weer zin om de tuin op 
orde te brengen. Nieuwe tuinplannen kunnen worden 
uitgevoerd. Er mogen nog planten worden gescheurd 
en verplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bemesten van de tuin is belangrijk om voldoende 
groei en bloei te krijgen. Plant- en bladresten van het 
vorig seizoen kunnen worden opgeruimd. Zorg dat 
het tuingereedschap is nagekeken en indien nodig, is 
geslepen zodat je het komende tuinseizoen weer volop 
aan de gang kunt. Heb je voorjaarsbloeiers zoals onder 
andere blauwe druifjes, bosanemonen, kievitsbloem, 
magnolia en Japanse kers in de tuin, dan komt er  
‘explosie’ aan voorjaarsbloeiers en dat wordt genieten. 

Met de planten die je hebt binnengehaald gedurende  
de winter, moet je waakzaam zijn voor de IJsheiligen 
(11 t/m 14 mei). Zij zijn kwetsbaar voor koude nachten.

Heb je wel eens gedacht aan groenten en fruit van  
eigen kweek? Mocht je een stukje tuin over hebben, 
dan kun je daar een heerlijke moestuin van maken. 
Want het is natuurlijk veel leuker om je eigen geteelde 
groenten te serveren!

Heb je al tuinkriebels gekregen? Mocht je vragen  
hebben, stel ze gerust via onze Facebook pagina:  
HOLLANDIA groengroep.

Rogier Biekens 
HOLLANDIA Groengroep

Lifestyle… Het Groene Woud



Bezoekerscentrum  
BallonAIRpoort  
presenteert… 
  ‘Een Droomvlucht’
Het verheugt ons je te kunnen informeren over 
onze nieuwe vakantiewoningen. Deze vakantie-
woningen bieden je een unieke belevenis op een 
plek waar alles zich rondom de ballonvaart af-
speelt. Op het moment dat je één van de  
vakantiewoningen binnenstapt, ben je meteen 
in de wolken. Niet alleen komen in de kamers 
elementen van ballonvaren terug, maar je slaapt 
zelfs in een echte luchtballonmand. Zo zweef je 
in je dromen over Het Groene Woud! Uiteraard 
bestaat er ook de mogelijkheid om een echte 
ballonvaart te maken onder begeleiding van een 
ervaren Het Groene Woud-specialist. 

Meer informatie via www.ballonairpoort.nl

Beleef! Het Groene Woud | 98 | Beleef! Het Groene Woud  

Beleef het verleden 
....van Het Groene Woud

In De Groene Poort beleef je het verleden van de 
oeroude landschappen. Van schorpioen tot haai, 
van mammoet tot Tyrannosaurus en van libelle tot 
poelepetaat. Je zult versteld staan over de diversiteit 
van de aanwezige planten en dieren uit het verleden. 
In ons unieke museum, met vier hectare aan wan-
delpark en speurtochten voor de kinderen waarin 
levensechte bewegende dinosaurussen ‘leven’, beleef 
je de natuur van vroeger tot in het heden! 
Voor meer informatie zie ook 
www.oertijdmuseum.nl

Voor een leuk dagje uit!

Open Dag: zondag 
15 juni 2014 
     

Proef, ruik en ervaar wat je met rabarber en 
vlierbloesem kunt doen. Een gezellige dag met 
activiteiten voor jong en oud. Proef een heer-
lijke vlierbloesem thee of -limonade. Wat dacht 
je van rabarbertaart! Bak je eigen pannenkoek 
met vlierbloesem en de kinderen kunnen zich 

laten schminken. Geniet op ons terras van een 
lekker glaasje rabarberwijn en neem een kijkje 
in onze streekwinkel. Wij heten iedereen van 
harte welkom op 15 juni!  
Aanvullende informatie over ons bedrijf 
tref je aan op www.wineryandherbs.nl

Bezoekerscentra van... Het Groene Woud

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

Streekpark  
Klein Oisterwijk  
vernieuwd!
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Het Beleef!-redactieteam bestaat uit:
Geert Hermans - Streekproducten

Jelt van Veenendaal - Recreatie en Horeca
Stan Kerkhofs - Natuur en Landschap

Rianne Doornekamp - Lifestyle
Jan van den Boom - Zorg

Désiré van Laarhoven - Communicatieteam  
Het Groene Woud

Amanda Schiltmans - Hoofdredactie

www.wijnmarktheeswijk.nl

internationale 
wijnmarkt

Heeswijk 
23 mei 2014/16-20 uur

locatie orangerie
kasteel heeswijk

onze sponsors: 

     genieten van goede wijn, 
lekkere hapjes, gezellige muziek

 in een prachtige omgeving

Redactieteam van... Beleef!

FAQ festival    10 & 11 APRIL • 20.30 uur
’s-Hertogenbosch    www.faqfestival.nl

Vlaamse Kermis   11 APRIL
Schijndel   www.vvvschijndel.nl

Operaroute: Salone dell’Opera   12 APRIL • 13.00 - 19.00 uur 
Vught    www.salonevught.nl

Expositie Francis Bacon    12 APRIL T/M 24 AUGUSTUS
‘s-Hertogenbosch  www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Fietstocht langs werken Máximaalkanaal      13 APRIL • 9.00 – 13.00 uur
Sint-Michielsgestel   www.natuurgroepgestel.nl

Boeremèrt          21 APRIL 
Liempde  www.boeremert.nl

Lenteconcert Orkest Toermalijn   27 APRIL • 12.00 uur 
Vught   www.theaterdespeeldoos.nl

Libellenexcursie 4 MEI • 9.00 uur
Sint-Oedenrode   www.vvvhetgroenewoud.nl

Bevrijdingsfestival  5 MEI
’s-Hertogenbosch   www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl  

Klassiek concert: Guldenberg Klassiek  11 MEI • 10.30 uur 
Helvoirt www.guldenberg.nl

Musicalvereniging Theabelle: Belle en Jeroen 14 MEI • 20.00 uur 
Vught   www.theaterdespeeldoos.nl

Film: The Whistleblower   15 MEI • 20.15 uur 
Boxtel   www.podiumboxtel.nl

50+ Dansavond  17 MEI • 20.00 uur 
Moergestel www.tiliander.com

Truckshow  24 MEI & 25 MEI 
Schijndel  www.vvvhetgroenewoud.nl

Muziekfestival: Rocking into Heaven  29 MEI 
Schijndel   www.holy-cow.nl

Hap en Stap festival   6 T/M 9 JUNI
Tilburg  www.hapstap.nl

Oldtimerdag  9 JUNI vanaf 9:00 uur 
Liempde   www.terugindunted.nl

Kermis Haaren  14 T/M 17 JUNI 
Haaren   www.haaren.nl

Roofvogelshowdag  15 JUNI • 13.00 – 17.00 uur
Best     www.toonvertier.nl

Braderie   15 JUNI
Maaskantje  www.braderiemaaskantje.nl

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,
(sier)bestrating, boomverzorging en houtbouw

2013_135x95mm_adv.indd   2 09-11-13   10:10
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In gemeente Oisterwijk wordt vanaf zondag  
25 mei tot eind oktober het internationale 
kunstproject ’Kunst en Bomen 2014’ gehou-
den. Professionele kunstenaars uit binnen- en 
buitenland laten zich door bomen inspireren. 
Deze 100 bomen waar de kunst in of bij komt 
te staan, staan in het buitengebied, natuur-
gebieden en bebouwde kom van Oisterwijk, 
Moergestel en Heukelom. Dit unieke evene-
ment is gratis te bezoeken.  

Bij ’Kunst en Bomen’ komen kunst en natuur 
samen. Het kunstproject wordt toegankelijk 
gemaakt voor een breed publiek door middel 
van fiets- en wandelroutes en voorstellingen 
van muziek, theater en poëzie. De bomen zijn 
speciaal geselecteerd door professionele bomen-
kenners. Zij selecteerden de bomen op bijzon-

dere soorten, groeiwijze of historie. Vanaf 4 mei 
worden er foto’s van de kunstwerken gemaakt 
die worden opgenomen in een catalogus. Deze 
catalogus kun je in heel Brabant op toeristische 
plaatsen vinden. Meer informatie, onder meer 
over de deelnemende kunstenaars, vind je op 
www.kunstenbomen.inoisterwijk.nl
(Foto: Helena van Stiphout)  

Liberation  
Route

Samen met kinderen  
’s-Hertogenbosch ontdekken 

Op zoek naar een leuke manier om ’s-Hertogenbosch samen met je 
kinderen te verkennen? Dan kun je de kinderstadswandeling eens 
proberen. 

De wandeling leidt je op een leuke manier door de stad. Door middel 
van een zoektocht met opdrachten en vragen ontdekken je kinderen 
op een speelse wijze de stad.  Bij iedere locatie worden vragen gesteld 
waarvan de antwoorden in een puzzel zijn te vinden. De antwoorden 
kunnen worden weggestreept in de puzzel waardoor op het laatst de 
plaats overblijft waar de schat ligt verstopt.  
De leerzame wandeling door ’s-Hertogenbosch duurt ongeveer twee 
uur en is 3,5 kilometer lang. De wandeling is geschikt voor kinderen 
van 5 t/m 10 jaar. Deze wandeling, en nog vele andere wandelingen, 
zijn verkrijgbaar bij het VVV Bezoekerscentrum aan de Markt  
in ’s-Hertogenbosch. De kinderstadswandeling kost € 2,50.  
Kijk ook op www.vvvdenbosch.nl/go/wandelen 
 
 

Internationaal kunstproject  
Oisterwijk: Kunst in honderd bomen 

“Mama, mama! Kijk daar eens. Het lijken wel 
engelen die uit de wolken neerdalen!” Dat zijn 
woorden, die een toen 6-jarig meisje, op 17 
september 1944 naar haar moeder zou heb-
ben geroepen over de grote aantallen para-
chutisten die boven het Gelderse Groesbeek 
naar beneden kwamen. Het was het begin van 
Operation Market Garden en tevens het begin 
van de bevrijding van Nederland.

Nu, bijna zeventig jaar later, leeft heel Nederland 
nog altijd in vrijheid. Maar dat is niet altijd 
vanzelfsprekend geweest en zal nooit vanzelf-
sprekend worden. Veel dappere mannen en 
vrouwen zijn in 1944 of 1945 gestorven in hun 
strijd voor vrijheid. De Liberation Route Europe 
blijft hun verhaal vertellen en laat zien welke 
prijs is betaald voor een vrij Europa. 

Dit wordt gedaan door middel van luister-
plekken in Gelderland en Brabant. Op bijna 
honderd plekken liggen in het landschap grote 
veldkeien met een informatiepaneel erop. Dit 
paneel legt uit wat je moet doen om een hoor-

 

spel te downloaden met je smartphone. Elk 
hoorspel vertelt je een persoonlijke belevenis 
van iemand uit de bevrijdingsjaren.  
Deze luisterplekken zijn per fiets, te voet of 
zelfs met de auto te bezoeken. Je kunt zelf je 
route samenstellen en bekijken wat jij interes-
sant vindt, maar er zijn ook routes te vinden op 
de website die  verschillende punten met elkaar 
verbinden, zoals  Fietsroute Best, Son en Breugel 
of de Airborne-wandelroute, welke vanuit België 
door Brabant richting Arnhem loopt. 

Deze routes stoppen natuurlijk niet bij de 
landsgrenzen. Samen met vijf andere Europese 
landen werkt Nederland hard aan het ontwik-
kelen en uitrollen van de gehele route, die de 
geallieerden namen, om een eind te maken aan 
de Tweede Wereldoorlog. Sinds februari reist 
ook de expositie “Routes of Liberation”  twee 
jaar lang door heel Europa. Meer informatie 
vind je op www.liberationroute.com.

Erop uit in... Het Groene Woud
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Zorg voor elkaar...in Het Groene Woud

Het Groene Woud ligt midden in de beste ken-
nisregio in de wereld! Logisch dat in onze regio 
nogal wat hoogbegaafde kinderen wonen.  
Scholen in de regio spelen hier op in. Steeds va-
ker en ook steeds beter. Zo ook de twee PlatOO-
scholen in de regio: De Gentiaan in Son en  
De Regenboog in Breugel. Speciaal voor hoog-
begaafde leerlingen is een zogenaamd ‘leer-
arrangement hoogbegaafdheid’ ontwikkeld. 
Elke week komen de hoogbegaafde kinderen in 
De Regenboog bij elkaar en krijgen les van een 
gespecialiseerde leerkracht. Iedereen noemt dit 
de Plusklas. Maar het is veel meer dan een klas 
waarin kinderen iets extra’s mogen doen of ex-
tra werk krijgen. 

De leerlingen zijn allemaal hoogbegaafd, maar 
dit betekent niet dat ze allemaal hetzelfde 
zijn en dat ze dezelfde leerwens of -behoefte 
hebben! Deze leerlingen ontvangen een heel 

breed en gevarieerd aanbod aan uitdagingen, 
onderzoeksopdrachten en denkwerk. Er wordt 
heel goed gekeken naar hun ‘welbevinden’. In 
de Plusklas werken de kinderen om die reden 
veel samen aan opdrachten. Vaak voelen hoog-
begaafde kinderen dat ze een beetje anders zijn 
omdat ze anders denken of anders reageren. Ze 
communiceren op een andere manier. Al deze 
aspecten krijgen aandacht in deze Plusklas die 
om deze reden dan ook leerarrangement heet. 
Het is een onderwijsaanbod aan kinderen met 
een heel speciale onderwijsvraag.
Meer info via www.regenboogbreugel.nl

Tekst:  
OBS De Regenboog

Mijn kind is 
hoogbegaafd…   
  wat nu?

Mediterrane  
bomen in het  
      Nederlands klimaat

Advertorial

Een middagje op nostalgische wijze toeren en Het Groene Woud gaan 
ontdekken? Dit kan met een authentieke Fiat 500. Een schilderachtig 
stukje Brabant op ludieke wijze beleven met dit ouderwetse ‘rugzakje’ 
staat garant voor een geweldige ervaring. Met het zonnedakje open 
geniet je, via leuke binnendoor weggetjes gecombineerd met pittoreske 
dorpskernen, van de natuur, de vele gezellige terrasjes en bezienswaar-
digheden. Je krijgt van ons een GPS-toestel met een routebeschrijving 
mee. Bekijk ook onze website en volg ons op Facebook/Toontje Vos Fiat-
verhuurbreugel. 
Reserveer van te voren. Je kan ook last-minute reserveren. Op vertoon 
van deze advertentie ontvang je € 7,50 korting per auto. Tot ziens?!

Beleef de nostalgie!

Oirschot

Best

Son en Breugel

De Bergerie in Haaren bestaat inmiddels 
veertien jaar en is gespecialiseerd in olijf- en 
andere mediterrane bomen. De Bergerie bracht 
de olijfboom in 1999 als één van de eersten op 
de Nederlandse markt en heeft nog steeds de 
grootste collectie. De olijfboom is zeer geliefd 
vanwege de vorm, structuur van het loof en de 
kleur van het blad. Maar ook de symbolieken; 
liefde, trouw, overwinning, vrede en erotiek, 
maken deze boomsoort bijzonder. Bovendien 
is de olijfboom een sterke boom en gedijt deze 
goed in het Nederlandse klimaat. Dat geldt ove-
rigens alleen voor de olijfbomen die in het land 
van herkomst ook vorst hebben meegemaakt. 
Om die reden betrekt de Bergerie haar bomen 
alleen uit gebieden met een landklimaat en bij 
voorkeur uit Andalusië, Midden-Spanje. 

Wij adviseren altijd om de olijfboom met zijn 
oorspronkelijke kluit in een bak of pot te plaat-
sen. Hierdoor voorkom je dat de kleihoudende 
grond zich teveel vermengd met de zure  
Nederlandse grond. 

In het paasweekend van 20 en 21 april 2014 
heeft De Bergerie een ‘open weekend’. Dan is 
er weer volop keus uit nieuwe olijf- en mediter-
rane bomen voor binnen en buiten. 

Meer informatie over De Bergerie en  
het assortiment via www.olijfboom.com
De Bergerie
Belversestraat 4
5076 PX  Haaren
Telefoon: 0411- 624955

Toontje’s Fiat Verhuur Breugel
Pieter Brueghelplein 7

5694 AH Son en Breugel
T: 0499-46 07 86

M: 06-53 22 14 33
www.fiatverhuurbreugel.nl
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Ontdek… Het Groene Woud

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

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

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

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

kersen en eiken, van modern hoogglans gespoten tot nostalgisch Engelse 

stijl handbeschilderd.

Voor maatkeukens bieden wij complete oplossingen met composiet of hard-

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

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

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

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

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

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

huidige woning zodat die weer van deze tijd wordt.

Meubelmakerij Den Berg is een jong en enthousiast team van vakbekwame 

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

voorzien voor al uw woonwensen.

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

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

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

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

En wie weet wordt uw maatwerk ons werk…

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

Exclusief is maar heel gewoon...
Meubelmakerij Den Berg

“Al 30 jaar Meesters in Maatwerk”

Metal

Metal & Art • info@q-studio.nl • +31 (0)499-490628

In de wereld van decoraties zijn meer 
leveranciers van canvas. Er is er echter 
maar één die dát extra’s kan bieden:  
Metal & Art levert canvas-art waarbij kunst 
en metaal één worden. Metaal en Kunst  
gaan bij onze objecten perfect samen.

Wanneer je een passie voor iets hebt, wil 
je er het liefst de hele dag naar kijken; 
een prachtige foto als herinnering aan dat 
bijzondere moment of die speciale, verre 
reis maakt dat je steeds weer het warme 
gevoel krijgt. Dat gevoel kan Metal & Art 
voor je vastleggen. Metal & Art ontvangt 

graag een persoonlijke foto en jouw wens 
wat je als aluminium detail wilt laten 
terugkomen. Uiteraard denken we ook 
graag met je mee wat de mogelijkheden 
zijn en vullen dit samen met je in, binnen 
die technische mogelijkheden.

Zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld 
het favoriete autologo van jouw old-timer 
in aluminium als detail weer te geven op 
je persoonlijke decoratie maar ook de 
trouwringen of jullie trouwdatum kunnen 
in metaal verwerkt worden. Het maakt 
eigenlijk niet uit wat je in de ‘spot-light’ 

METAL&ART. 
EXCLUSieve Kunst op maat

wilt zetten, bij Metal & Art is bijna alles 
mogelijk! Ook hebben wij een collectie van 
canvas-art voor je samengesteld. De oplage 
is altijd beperkt en in de meeste gevallen 
uniek. Metal & Art levert je een exclusief, 
persoonlijk kunstwerk op maat: een luxe en 
decoratief sieraad aan je muur! 

Voor meer info bel je 0499-490628 of je 
stuurt een e-mail naar info@q-studio.nl

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

Het Groene Woud zoekt met Land-Art een eigen 
en vernieuwende manier om het buitengebied 
te beleven. Er zijn veel mooie kunstobjecten ge-
plaatst en te bezoeken in dit gebied. Denk maar 
eens aan ‘Huize Moerenburg’ en het ‘Waterpavil-
joen‘ in Tilburg. Op 27 april 2014 zijn er excursies 
mogelijk op deze twee locaties. Actuele informa-
tie tref je aan op www.destinationart.nl. 

Andere locaties
In Sint-Oedenrode staat een spannende uitkijk-
toren de ‘Observatorium’ aan de Boskantseweg. 
Daar vlakbij aan de Liempdseweg (hoek  
Kemselen) gaat een kunstvlechtwerk groeien ‘De 
Levende Brug’ genoemd. Dit staat symbool voor 
de samenwerking van boomteelt en het Roois 
Landschap. In Boxtel is het samenspel van De 

Dommel en de oertijd vertaald in het werk  
‘Oerbank’. Wat ook bijzonder is om te doen, is het 
volgen van de ‘Ontsnappingsroute’. Deze route 
wijst ons de weg uit het drukke stadsleven naar 
de essentiële rijkdom van de natuur. Kortom,  
genoeg te zien en vaak dichterbij dan je denkt!  
Meer informatie via www.eurolandart.nl

Land-Art geeft kijk  
op het buitengebied

Tekst: Helmer Wieringa, 
Landco.
Foto: Guus Boot



	  

www.verse-asperges.nl
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Proef… Het Groene Woud

Bereidingswijze: 

•  Kook de asperges in ruime hoeveelheid kippen-
bouillon met wat suiker, een snufje zout en een 
paar stukje foelie. Kook ze ongeveer 10 minuten 
totdat ze beetgaar zijn (niet te gaar!)

•  Bekleed de bakplaat met bakpapier. Leg hierop de 
plakjes bladerdeeg zodat deze elkaar net overlap-
pen. Druk de randen goed aan zodat er één geheel 
ontstaat. Vouw tot slot de buitenranden ongeveer 
1 cm naar binnen toe om.

•  Meng de crème fraîche met de geraspte kaas en 
voeg peper en zout naar smaak toe.

•  Strijk de kaasroom over de bladerdeegbodem. 
Laat hierbij de randen vrij.

•  Laat de gekookte asperges goed uitlekken. Leg de 
asperges daarna op de met kaasroom besmeerde 
bladerdeeg bodem.

•  Bak de taart in ca. 25 tot 30 minuten in een voor-
verwarmde oven op 185°C goud bruin.

•  Haal de taart uit de oven. Verdeel de Brabantse 
plaatham over de aspergetaart. Bestrooi de 
taart tot slot met basilicumblaadjes en  
besprenkel deze met olijfolie en peper naar 
smaak.

Snijd de taart in punten en serveer de warme 
aspergetaart met een frisse salade.

       

Recept van:  
Johann van Esdonk,  
Chef-kok van bistro ‘Het Goeie Leven’,  
 Vlagheide 8b, Eerde 
www.hetgoeieleven.nl

Aspergetaart  
met Brabantse  

plaatham

Benodigdheden:
•   1 kg witte asperges, geschild
 van Van Erp Asperges
• Zout, peper, suiker, foelie 
• 2 liter kippenbouillon
• Bladerdeeg
• 6 deciliter crème fraÎche
•  20 gram geraspte kaas van  

Het Goeie Leven
•  150 gram dun gesneden  

Brabantse plaatham van  
Slagerij Pennings

• Bosje basilicum
• Olijfolie
• Oven op 185°C voorverwarmen
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Nu ook een olijfboom voor binnen.
Kies uw eigen karakteristieke stam en wij implanteren

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

Eet smakelijk!

heeft in zijn eenvoud, een frisse, fruitige 
smaak die het smaakpallet van asperges 

helemaal tot zijn recht laat komen.

Rabarberwijn  

   van Winery & Herbs  

Deze Rabarberwijn is verkrijgbaar  
bij Winery & Herbs, Boxtelseweg 23 te 

Schijndel. Telefoon: 073 549 65 35 
Check www.wineryandherbs.nl  

voor uitgebreide informatie en het  
bestellen van deze bijzondere wijn.



Evenementen 
Tour         

 ...Het Groene Woud 2014 

Natuur

Recreatie

Cultuur

Sportief

Streekproducten

Ambacht

29 maart Landelijke opschoondag
 Het Groene Woud i.s.m. Nederland Schoon

5-6 april Opening dinobos bij Oertijdmuseum 
 De Groene Poort (tevens Nationaal Museumweekend) 
 Boxtel

4-23 april Passie in Oirschot
 Oirschot

4 mei  Rondje Tilburg
 Tilburg

26 mei  Symposium Streekproducten Italië-Het Groene Woud
 Lennisheuvel

9 juni Pareltoer Fietstocht
 Oisterwijk

14-15 juni  Pure Food Event
 Eindhoven

22 juni  Rondje IJzeren Man
 Vught

18-27 juli  Natuurmuseum Brabant (tijdens Tilburg Kermis)
 Tilburg

30-31 aug.  Best Lekker
 Best

30 aug.  Nationaal Kampioenschap Toerfi etsen
 Den Dungen

31 aug.  Kringdag Gilden Dommelgroep
 Gemonde

6-7 sept.  Nationale Vlechtdagen 
 Schijndel

13-14 sept.  Brabant Fair 
 Oisterwijk

14 sept.  Operatie Market Garden 
 St. Oedenrode

20 sept.  Appelplukdagen Philips Fruittuin 
 Eindhoven

21-28 sept.  Week van het Landschap 
 (in samenwerking met Brabants Landschap)
 Oirschot

17-26 okt.  Circo Circolo 
 Liempde

1 nov.  Landelijke natuurwerkdag

dec./jan. Bosch Winterparadijs 
 ‘s-Hertogenbosch

HGW 15jr kalender1.indd   1 31-03-14   12:49
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Er trekt een tourkaravaan door Het Groene Woud

Vijftienjarig Het Groene 
Woud viert feest!
In 2014 bestaat Het Groene Woud vijftien jaar. 
In die periode is het gebied dankzij de inzet, de 
passie en de creativiteit van professionals, orga-
nisaties, verenigingen en bovenal vele vrijwil-
ligers – allen inwoners van Het Groene Woud – 
duurzaam tot bloei gekomen. Om de schoonheid 
en de waarden van het gebied nog nadrukkelijk 
te delen en verder tot bloei te laten komen is de 
‘TOUR HET GROENE WOUD’ uitgestippeld. De 
tour doet gedurende het hele jubileum jaar alle 
gemeenten binnen Het Groene Woud aan. Er 
wordt aangehaakt bij bestaande, publiekstrek-
kende evenementen op het gebied van natuur en 
landschap, cultuurhistorie en streekproducten. 
Bezoekers die minimaal zes van de achttien eve-
nementen bezoeken, ontvangen vijftig procent 
korting op een uniek cadeau: Het Groene Woud 
gezelschapsspel. Personen die twaalf evenemen-
ten bezoeken ontvangen het spel gratis.
De evenementen die onderdeel worden van de 
tour krijgen speciale aandacht in de communi-
catie van Het Groene Woud: op de website, in de 
nieuwsbrieven en via social media. Om zoveel 
mogelijk mensen in beweging te krijgen om Het 
Groene Woud én de evenementen te ontdekken, 
komt er een speciale Tour-stempelkaart. Ieder 
bezoek aan een evenement van de Tour Het 
Groene Woud is goed voor een stempel. Hiermee 
kan gespaard worden voor een fraai cadeau: Het 
Groene Woud-gezelschapsspel. Een uniek spel 
dat gedurende 2014 wordt ontwikkeld in samen-
werking met inwoners, verenigingen, organisa-
ties en bedrijven in Het Groene Woud en dat tij-
dens de slotmanifestatie van de Tour Het Groene 
Woud in april 2015 wordt gepresenteerd.

Tour Het Groene Woud-kalender
Bij de evenementen die onderdeel vormen van de 
Tour plaatst Het Groene Woud haar promotie-
stand. In samenwerking met een lokale vereni-

ging wordt een extra activiteit georganiseerd die 
past bij Het Groene Woud. Te denken valt aan 
een excursie, lezing of doe-activiteit voor kinde-
ren. De kalender van de Tour Het Groene Woud 
is te vinden op www.hetgroenewoud.com onder 
het speciale ’15 jaar Het Groene Woud-logo’ op 
de homepage.

15 jaar Het Groene Woud
In de vorige eeuw, in 1998 om precies te zijn, 
kreeg ‘Het Groene Woud’ vorm. De vrijwilligers 
en organisaties die vijftien jaar geleden bij elkaar 
kwamen, hebben zich sindsdien met passie en 
creativiteit ingezet voor het behoud en de ont-
wikkeling van het prachtige landschap tussen de 
steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 
Het landschap van Het Groene Woud is uiter-
aard veel ouder dan vijftien jaar. In Het Groene 
Woud zijn sporen terug te vinden van wel vijf-
tienduizend jaar geleden. Het landschap is, in de 
spraak van welke tijd dan ook, nooit eerder ‘Het 
Groene Woud’ genoemd. Je kunt zeggen dat het 
in 1998 opnieuw gedoopt is. 

Het Groene Woud is de afgelopen vijftien jaar 
een begrip geworden, zowel in als buiten het 
gebied. Het werd een reconstructiegebied en het 
werd benoemd tot Nationaal Landschap. Nu is 
het een Landschap van Allure. De naam heeft 
wortel geschoten. De identiteit en bekendheid 
van Het Groene Woud groeit nog iedere dag. 
Het vizier is gericht op de toekomst, maar met 
gepaste trots staat Het Groene Woud in 2014 
ook stil bij de behaalde resultaten gedurende de 
afgelopen vijftien jaar. Het derde lustrum gaat 
gevierd worden. Omdat alles en iedereen die 
zich de afgelopen jaren voor dit prachtige gebied 
heeft ingezet heeft trots is op Het Groene Woud. 

Het is tijd voor een feestje!

Wist je dat... over Het Groene Woud
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Bastionder
Bastion Oranje 1
5211 JE  ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 614 99 86
vestingstad.s-hertogenbosch.nl/ 
bastionder/
 
Philips Fruittuin
Oirschotsedijk 14A
5651 GC  Eindhoven
Tel. 040 262 14 53
www.philipsfruittuin.nl
 

Winery & Herbs
Boxtelseweg 23
5481 VE  Schijndel
Tel. 073 549 65 35
www.wineryandherbs.nl
 
Oertijdmuseum  
De Groene Poort
Bosscheweg 80
5283 WB  Boxtel
Tel. 0411 61 68 61
www.oertijdmuseum.nl

BallonAIRpoort
Roonsestraat 20
5076 PM  Haaren
Tel. 0411 62 27 24
www.ballonairpoort.nl

Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 8a
5062 TE  Oisterwijk
Tel. 013 528 20 59
www.kleinoisterwijk.nl

Ontdek en proef... Het Groene Woud

Café Zomerlust
Oisterwijksebaan 15
5018 TG  Tilburg
Tel. 013 542 52 92
www.cafezomerlust.nl

Bezoekerscentrum Oisterwijk  
van Natuurmonumenten
Van Tienhovenlaan 5
5062 SK  Oisterwijk
Tel. 013 523 18 00
www.natuurmonumenten.nl/ 
bcoisterwijk  

Historisch  
OpenluchtMuseum
Boutenslaan 161B
5644 TV  Eindhoven
Tel. 040 252 22 81
www.homeindhoven.nl
 
Natuurmuseum Brabant
Spoorlaan 434
5038 CH  Tilburg
Tel. 013 535 39 35
www.natuurmuseumbrabant.nl

 Regionale boekhandels  
binnen Het Groene Woud

Webshop www.vvvdenbosch.nl

VVV-kantoren in  
Het Groene Woud

Ontdek  
  ...in Het Groene Woud

 BC

 BC

 BC

 BC  BC

 BC

 BC

 BC
Bezoekerscentrum 
van Het Groene Woud

 BC

Bijzonder in ons Het Groene Woud: 

Internationale  
wijnmarkt Heeswijk

Advertorial

Uit onder andere Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Portugal en Nederland komen wijnmakers 
naar Heeswijk om bezoekers hun wijn te 
laten proeven, te vertellen over hun streek, 
wijnsoorten te delen en productiemethodes 

uit te wisselen. De wijnen zijn 
origineel, traditioneel en 

steeds vaker biologisch 
geproduceerd. Behalve 
dat je de wijnen kan 
proeven, zijn deze ook 
te koop per glas, fles of 

per doos. 

Naast heerlijke wijnen kun-
nen de bezoekers ook genieten 

van kleine lekkernijen. Er is een aanbod van 
streek- en internationale producten zoals 
kaas, vleeswaren en brood. Uiteenlopende 
muzikale mini-optredens zullen zorgen voor 

een gezellige sfeer. Dit alles tref je aan op een 
indrukwekkende locatie naast het prachtige 
Kasteel Heeswijk.

De entree bedraagt € 10,00 per persoon, in-
clusief parkeren, een wijnglas, 2 glazen wijn 
naar eigen keuze en transporthulp tot aan 
de auto bij aankoop van minimaal één doos 
wijn. Kinderen tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang. Meer informatie op  
www.wijnmarktheeswijk.nl

De Internationale Wijnmarkt Heeswijk is 
een initiatief van de Stichting internationale  
Wijnmarkt Heeswijk.

Vrijdag 23 mei 2014 tussen 16:00-20:00 uur 
ben je van harte welkom.  

De locatie is de Orangerie naast Kasteel 
Heeswijk, Kasteel 4 in Heeswijk.
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Ontdek... Het Groene Woud

Wie wil er nou geen  
vlinders in zijn tuin!?

Natuurverenigingen en deskundigen maken zich 
zorgen over de vlinderstand in Nederland en zijn 
van mening dat stimuleringsmaatregelen nood-
zakelijk zijn voor behoud van de diversiteit aan 
vlinders. Daarom heeft Natuur- en Milieucen-
trum Schijndel het initiatief genomen tot het 
project ‘Vlinders in Het Groene Woud’. Het pro-
ject valt onder de nieuwe Stichting Natuurprojec-
ten Schijndel. Het is een groot, twee jaar durend, 
project waarin naast concrete natuurmaatre-
gelen om vlinders meer geschikte plaatsen te 
bieden, is gewerkt aan een boek over vlinders in 
combinatie met wandelkaarten en begeleidende 
producten als excursies, posters en lespakketten 
voor het onderwijs.

Vlindersoorten
Wat hebben Atalanta, Zwartsprietdikkopje, 
Kleine IJsvogelvlinder, Geisha, Eikenpage en 
Bont Zangoogje met elkaar te maken, behalve 

hun welluidende naam? Het zijn allemaal prach-
tige vlinders die kleur geven aan Het Groene 
Woud. Het boek Vlinders presenteert een poë-
tisch en indringend beeld van de rijkdom aan 
vlinders in deze oase. Dankzij Joep Steur is de 
vlinderpopulatie in Het Groene Woud in kaart 
gebracht, waarvoor hij vele jaren veldwerk heeft 
verricht. Zijn bevindingen en ervaringen vormen 
de grondslag van dit boek dat unieke informatie 
bevat over de vele vlinders die hij heeft waarge-
nomen, gefotografeerd en beschreven. Inmiddels 
heeft hij bijna 900 soorten dag- en nachtvlinders 
in kaart gebracht verspreid over de natuurge-
bieden Kampina, Geelders, Mortelen/Scheeken, 
Wijboschbroek, Prekers, Smaldonk, Kraaienspot, 
Elderbroek en Dommelbeemden/Moerkuilen. 
Aan elk van deze natuurgebieden is een  
boeiend reisverhaal gewijd, waarvoor de  
twee auteurs Hans Horsten en Joep Steur  
als reporters het betreffende gebied zijn in-
getrokken. Ook zijn er zeven wandelkaarten 
ontwikkeld die plattegronden bevatten en een 

collage van de meest voorkomende vlinders in 
het gebied weergeven. Deze wandelkaarten zijn 
verkrijgbaar bij de VVV-kantoren, bezoekers-
centra en diverse horecagelegenheden aan de 
rand van de natuurgebieden.

Planten
Om deze prachtige vlinders van dichtbij te be-
kijken, zijn er diverse planten die mooi staan in 
de tuin of op het balkon. De vrouwtjesvlinder 
legt haar eitjes op het blad van ‘waardplanten’. 
Waardplanten zijn bijvoorbeeld de brandnetel 
maar ook de klimop, hulst of rolklaver. Wan-
neer de rupsen uitkomen wordt het blad van 
deze planten gegeten en de verpopping ge-
schiedt. De transformatie tot vlinder is dan een 
feit. Vlinders hebben de voorkeur voor planten 
die roze of paarse bloemen hebben en een zoete 
geur verspreiden.  Daarom zijn onder andere de 
‘Rode zonnehoed’ (Echinacea purpurea) of de 
‘Flox’ (Phlox paniculata) zeer geschikt. Maar de 
meest bekende stuik is wel de ‘Vlinderstruik’ 

(Buddleja davidil) die voor alle soorten vlinders 
aantrekkelijk is. Omdat al deze struiken op ver-
schillende momenten in het jaar bloeien, is het 
mogelijk om bijna het gehele jaar door vlinders 
te mogen begroeten in je tuin. Vlinders zijn 
zeer geliefd bij het grote publiek en spelen een 
rol in verschillende culturen over de gehele we-
reld. Wie wil er nou geen vlinders in zijn tuin?!

Tekst: Q-Studio en De Vlinderstichting
Fotografie: De Vlinderstichting
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Bijzondere overnachting in… Het Groene Woud

“We zijn zeer trots dat we nu eindelijk 
onze speciale vakantiewoningen kun-
nen delen met bezoekers”, vertelt Rud 
van Herk. “De hele familie heeft de 
afgelopen anderhalf jaar zeer hard ge-
werkt om dit geweldige resultaat voor 

elkaar te krijgen. Wij hebben de oude 
koeienstal volledig gerenoveerd en er 
zijn twee vakantiewoningen ontstaan, 
maar je kan het ook als één familiehuis 
gebruiken waar maximaal 20 personen 
kunnen verblijven. Eén vakantiewo-

ning, ’Jules Verne’, is geschikt voor vier à 
zes personen en de andere vakantiewoning, 
‘Het Ballon Atelier’, biedt comfortabel 
onderdak aan acht à twaalf personen. Daar-
naast is er een speciale bankbed dat ook 
nog plaats biedt aan twee personen“.

“Omdat mijn vader Jan en ik piloot zijn 
van een heteluchtballon, was het al snel 
duidelijk dat wij bij het bouwen van de va-
kantiewoningen het thema ballonvaart in 
alles wilde laten terugkomen. Daarnaast 
inspireert Jules Verne, met zijn eerste boek 
‘Vijf weken in een luchtballon’ ons nog 
dagelijks en zijn verhaal willen wij graag 
vertellen met onze vakantiewoningen. We 
hebben dan ook een echte ballonmand in de 
huiskamer staan die gebruikt kan worden 
als bar. Op het plafond in de huiskamer 
tref je een levensgrote landkaart aan met 
de volledige route van een ballontrip die 
gemaakt is in Afrika, geïnspireerd op het 
boek ‘Africa in a Balloon’. Deze reusachtige 
landkaart is mede mogelijk gemaakt door 
Marco Timmermans van Infolio uit Boxtel. 
Maar waar we toch wel het meest trots op 
zijn, zijn onze twee speciale slaapplaat-
sen. Je hebt bij ons de mogelijkheid, om te 
overnachten in een echte ballonmand met 
hierin een twee-persoonsbed. Je waant je 
echt in de wolken! 

“Het tot stand komen van deze ballon-
mandbedden is een prachtig praktijk-
voorbeeld van samenwerking, niet alleen 
binnen onze familie maar ook met onder-
nemers uit Het Groene Woud. Martien 
Roestenburg van Meubelmakerij Den Berg 
uit Liempde heeft enkele houten bureau- 
bladen gemaakt voor in de slaapkamers. 
Mieke Langenhuizen van ’t Wilgennest uit 
Veldhoven, heeft samen met mijn echtge-

note, broer en moeder, het frame voor- 
zien van vlechtwerk gemaakt van wilgen-
takken. Daarna hebben mijn vader en ikzelf 
de montage verzorgd van de branders in de 
ballonmandbedden. De ballon zelf, boven 
het bed, is gemaakt van echte ballonstof. 
Dit materiaal gebruiken wij ook voor onze 
luchtballonnen. In de huiskamer en een 
andere themakamer, hebben we bij de deco-
ratie hulp gehad van Marcel Noordman. Hij 
heeft twee wandschilderingen gemaakt met 
afbeeldingen van onder andere onze eigen 
heteluchtballonnen. Geweldig om te zien 
en te ervaren dat er zo veel kennis en vak-
manschap aanwezig is in Het Groene Woud. 
Ook willen wij de mogelijkheid bieden dat 
je zelf geen boodschappen hoeft te doen 
maar dat de koelkast volledig gevuld is met 
eerlijke en heerlijke streekproducten. Zo 
wordt logeren bij ons helemaal een feest”, 
besluit Rud van Herk breedlachend.

Meer informatie is te lezen via  
www.ballonairpoort.nl  
Ook zijn via deze website onze  
vakantiewoningen te boeken.

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

“ Overnachten in  
 een luchtballon?    
   Het is echt mogelijk!”

In de prachtige omgeving van Haaren ligt het familiebedrijf BallonAIRpoort. 
De familie Van Herk heeft daar sinds 1993 een gezellige boerderijcamping; 
Pergama LandJuweel. Vanaf januari van dit jaar zijn er ook twee vakantie-
woningen klaar voor de verhuur. Geen gewone familiehuizen, maar echt iets 
bijzonders! Alles op deze locatie ademt de liefde voor de ‘ballonvaart’ uit.

”Het boek 
‘Vijf weken in een luchtballon’ van Jules Verne 

inspireert ons nog dagelijks”
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Tekst: Frans Kapteijns

Voorjaar 2014;  
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door @BoswachterFrans 
Natuurmonumenten

Column... Boswachter Frans

Het voorjaar is al enkele weken aan de gang. 
Krokussen zijn al overal te zien, futen hebben al 
jongen op de rug, hommels vliegen rond, de pad-
dentrek is begonnen en de honingbijen zijn al 
enkele weken actief. Volgens mij moeten we dit 
beeld, maar voorlente noemen. Normaal  
begint het seizoen, de (astronomische) lente,  
op 20 maart of 21 maart. Toch mag je nu ook  
al vroeger van lente spreken, want het meteoro-
logisch seizoen begint op 1 maart.

De weg een beetje kwijt? Bij dezen de uitleg. 
De meteorologische seizoenen beginnen, om 
de klimatologische berekeningen eenvoudig en 
uniform te houden, steeds op de eerste van de 
maand, maart, juni, september en december.  
De astronomische seizoen indelingen daaren-
tegen hebben te maken met de positie van de 
aarde ten opzichte van de zon. De komende 
jaren tot 2043, houdt dan in dat de astronomi-
sche lente op 20 maart valt. 

En de natuur, wat doet die dan? Die trekt er zich 
niets van aan. Zodra de temperatuur boven de 
10 graden uitkomt, dan worden planten en  
dieren enthousiast en steken ze letterlijk de  

kop uit hun overwinteringslocaties. Overal  
kun je dat enthousiasme waarnemen. Klein 
hoefblad met de mooie gele bloemen staan  
parmantig boven de grassprieten uit en het 
mooi speenkruid zet de gele bloempjes wagen-
wijd open als de zon er lichtjes overstrijkt.  
En als je goed rondkijkt, dan zie je van alles 
groeien en bloeien. Het is dan ook bijna niet 
bij te houden. Daarom vind ik de Engelse  
benaming ‘Spring’ voor dit jaargetijde ook  
beter dan onze Nederlandse ’Lente’.

Ga maar lekker veel naar buiten in dit  
springerige seizoen en neem een loepje mee.  
Kijk dan met zo’n loepje in de hand eens een 
paar bloemen in het hart; het doet een nieuwe 
wereld voor je opengaan!

Boswachter Frans

         @BoswachterFrans  Frans Kapteijns

Dit jaar bestaat meubelmakerij Den Berg 
precies 30 jaar. Een knappe prestatie van dit 
Liempdse bedrijf. De vraag naar ‘maatwerk’ 
meubels blijft groeien en dit is dan ook de 
kracht van deze ambachtelijke meubelmakerij.

“Ruim 30 jaar geleden ben ik als jonge meubel-
maker vol enthousiasme begonnen bij ‘Van 
Leuven van Hout’ uit Oirschot”, vertelt eige-
naar Martien Roestenburg. “Hier heb ik het 
vak geleerd. Hans van Leuven, de toenmalige 
eigenaar, heeft mij destijds geholpen met het 
aanschaffen van de benodigde machines, toen ik 
liet weten dat ik voor mijzelf wilde beginnen. Ik 
ben gestart in de schuur achter ons huis met het 
maken van eikenhouten meubelen voor particu-
lieren. We zijn bekend geworden door mond-tot-
mond reclame. Tegenwoordig komt een deel van 
onze klanten ook nog op die manier met ons in 
contact. Goed vakwerk spreekt zich snel rond”, 
zegt hij lachend.

“Wij werken hoofdzakelijk voor particulieren en 
bedrijven in de regio. We maken dan ook graag 
gebruik van hout uit de regio en in het bijzonder 
hout uit Het Groene Woud. Frans van Boekel 
van Landgoed Velder, hier uit het dorp, is enkele 
jaren geleden eens naar mij toegekomen met 
de vraag of wij een omgewaaide boom van zijn 
landgoed konden ophalen. Daar heb ik natuur-
lijk geen nee tegen gezegd. Zo ben ik ook in con-
tact gekomen met Van Aarle Houtbedrijf uit  

Olland die voor mij de eikenboom heeft ver-
zaagd in planken die ik daarna heb laten drogen 
in de droogkamers van L.P. Rollé uit Schijndel. 
Het komt regelmatig voor dat wij op deze manier 
samenwerken in het gebied. 
Er zijn veel populieren in Het Groene Woud 
maar deze soort hout is niet echt geschikt voor 
meubels. Het is een zachte houtsoort en de hout-
structuur is minder mooi. Populierenhout wordt 
in de meubelindustrie hoofdzakelijk gebruikt 
voor multiplex en blindwerk. 

“We zijn nu 
bezig met 
de produc-
tie van 20 
banken voor 
Het Groene 
Woud. Deze 
banken wor-
den geplaatst 
langs fiets- en wandelroutes in het buitengebied. 
Zo’n bank wordt voorzien van de topografische 
naam van het gebied waar deze staat. Daarbij 
komt een bordje te staan met informatie en leu-
ke weetjes over het gebied. In Liempde, Boxtel, 
Schijndel en Sint-Michielsgestel zijn soortgelijke 
banken al geplaatst. Deze banken zijn helaas 
niet allemaal van hout uit Het Groene Woud.  
Wij zijn soms genoodzaakt uit te wijken naar  
Europees hout maar als het kan gebruiken wij 
hout uit ons gebied.”

Lifestyle in... Het Groene Woud

“ Wij verwerken hout  
uit Het Groene Woud”

Tekst: Q-Studio
Fotografie: 
Meubelmakerij  
Den Berg
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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

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

PaardenMaatje-coaching 
helpt je verder.

www.paardenmaatje.biz  06-362 779 58

 www.viltinvilt.nl  
Verkoop ruwe wol – schapenvachten – 

workshops vilten.
Lidwina.charpentier@gmail.com  

of 06-40729711

“ons Boerderijke” 
Dagbesteding (di, wo, do) en Recreatie-

woning voor de weekenden.
Zeer geschikt voor mindervalide mensen  

www.onsboerderijke.nl

RIB & BURGER RESTAURANT 
KLEIN OISTERWIJK MET BINNEn  

EN BUITENSPEELTUIN
DE LEKKERSTE FLAMEBURGERS 

& SPICY RIBS! 

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

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur,

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

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

 Hier mag ik 
gewoon slim  
    zijn!

Leerarrangementen voor hoogbegaafde 
kinderen helemaal afgestemd op uw 
kind. De excellente leerling wordt  
gestructureerde zorg geboden met  
de mogelijkheid tot passend  
onderwijs in een Plusklas.

Voor uitgebreide informatie:  
www.deregenboogbreugel.nl 
-> onze school -> informatie over de Plusklas

Openbare Basisschool 
De Regenboog
Van Gentlaan 4, 5694 SC Breugel
Telefoon: (0499) 490328, E-mail: info@deregenboogbreugel.nl

Zorgboederij De Hagelaar
Hagelaarweg 14
5684 NW Best
email: info@dehagelaar.nl
tel: 0499- 395 199
mobiel: 06- 22 37 42 05

Ontspanning en vermaak voor iedereen
Op zorgboerderij De Hagelaar bieden  
wij opvang aan licht dementerende  
ouderen en mensen met een psychische 
achtergrond. In de weekenden hebben  
wij logeeropvang voor kinderen met  
autisme of ADHD.

Door lekker bezig te zijn in de buitenlucht 
en het contact met dieren, planten en de 

aarde komen mensen tot innerlijke rust  
en groeit hun zelfvertrouwen.

De sfeer op De Hagelaar is gemoedelijk. 
Wij bieden structuur, ontspanning en  
ruimte op een veilig en vertrouwde plek.  
Een plaats waar je jezelf mag zijn.  
Voor meer informatie:  
www.dehagelaar.nl

EURO LAND ART 

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

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

Meer info: Helmer Wieringa, 
info@eurolandart.nl

Qlasse!
Oirschotsebaan 19
5062 TG   
OISTERWIJK

T  013 5210198
M  06 22892024

Contactpersoon:  
Johan Verhoeven

E  johan@qlasse.nl • I  www.qlasse.nl

Metal

Metal & Art • info@q-studio.nl • +31 (0)499-490628



Bezoekerscentra
                  ...in Het Groene Woud

Voor een leuk dagje uit!

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

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

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

Bezoek onze 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 als kado of 
gewoon omdat je iemand lief vindt.  

Winery & Herbs. Het startpunt om  
‘Het Groene Woud’ te ontdekken.

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

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

 Wijnmakerij        Workshops      Vergaderlocatie    Streekwinkel  

Wil je meer weten over 
schapen? Kom dan dit 
voorjaar 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!


