
 

In het hart van Het Groene Woud

Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

Kom mee naar buiten in de Week van het Landschap!
Deze week wordt jaarlijks gehouden voor iedereen die de natuur ‘dichtbij’ huis wil 
beleven. Dit jaar vindt het evenement plaats midden in het hart van Het Groene Woud, 
in De Mortelen tussen Oirschot en Boxtel. Met wandelroutes, exposities, natuur-
bioscoop, landschapsmarkt, oogstfeest en een speciaal kinderprogramma. 

datum  zondag 21 t/m zondag 28 september    
locaties  Café Vingerhoeds, Oude Grintweg 90, Oirschot 
 Herberg de Schutskuil, Oude Grintweg 100, Oirschot 
parkeren  Café Vingerhoeds (Op zondagen, zaterdag- en woensdagmiddag  
  wordt met De Schutskuil een pendeldienst onderhouden)

Programma | Dagelijks   tijd 11.00 tot 17.00 uur
•  Foto-expositie van Noud Aartsen Cultuurhistorie in De Mortelen  

i.s.m. de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg 
•  Foto en filmexpositie Brabants Landschap actief in Het Groene Woud 
•  Wandel- en fietsroutes te verkrijgen

Zondagen, zaterdag- en woensdagmiddag 
De weekenden en woensdagmiddag zijn er extra veel activiteiten met een speciaal 
kinderprogramma. Kijk hiervoor aan de binnenzijde van deze folder en houd onze website  
in de gaten voor aanvullingen en wijzigingen. > www.weekvanhetlandschap.nl

 gratis 

toegang

Uw jaarkaart is geld waard

Exclusief wandel-, eet- en slaaparrangement
Midden in De Mortelen staan acht moderne trekkershutten van ieder 30 m2. De huisjes 
bieden plaats aan max. 4 personen en zijn ingericht met twee aparte slaapkamers, een 
aanrechtblokje, eigen douche en toilet. Als één van de acht toeristenpoorten van Oirschot  
is dit een ideale plek om Het Groene Woud per fiets of te voet te ontdekken. 

•  Een overnachting in een blokhut (aankomsttijd zelf te bepalen)
•  Driegangendiner, inclusief consumpties op dag van aankomst
•  Ontbijt met warme broodjes geserveerd in de blokhut 
•  Wandelroute, inclusief lunch bij Café Vingerhoeds op dag twee

Reserveren via info@schutskuil.nl of telefonisch via 0411-673 155  
ovv ‘arrangement Brabants Landschap’. Betaling op vertoon van uw jaarkaart bij aankomst. 
Arrangement is geldig tot en met 31 december 2014.

˘  Landschapsmarkt

˘  Oogstfeest

www.weekvanhetlandschap.nl 

Week van het Landschap
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˘  Natuurbioscoop

˘  Natuurexpo’s

˘  Kinderprogramma

˘  Foodwalk
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Programma Week van het Landschap
Naast de dagelijkse activiteiten (zie achterkant) zijn er op de zondagen,  
zaterdag- en woensdagmiddag extra veel activiteiten met een speciaal kinderprogramma.  
Hierbij een overzicht. Kijk op www.weekvanhetlandschap.nl voor het actuele programma!

Locaties:                  = Café Vingerhoeds             = Herberg De Schutskuil

Zondag 21 september | Exclusieve beschermersdag* 
10.00 uur Ontvangst met koffie en streeklekkernij
10.30 uur Sneakpreview natuurfilm De Mortelen, Hart van Het Groene Woud
11.00 uur Excursie over, onder en langs ecologische verbindingszones 
12.30 uur Feestelijke opening toeristenpoorten in het Land van Oirschot
13.00 uur Optioneel streeklunch, tegen betaling (7,50 euro per persoon)

*Aanmelden via www.weekvanhetlandschap.nl 

Zondag 21 september | Groene Woud Landschapsmarkt
duur 13.00 – 17.00 uur 
Onder de noemer Landschappen van Allure investeert de Provincie de komende jaren in groot-
schalige natuur- en landschapsprojecten. In Het Groene Woud is Brabants Landschap betrokken bij 
het project De Groene Corridor en bij het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud, 
waaronder 14 projecten vallen. Vrijwilligers, stichtingen, bedrijven, gemeenten,  
Brabants Landschap en de Provincie werken hierbij samen om economie,  
leefbaarheid en natuur een boost te geven. Op de landschapsmarkt komt  
u meer te weten over de verschillende projecten, waaronder de her- 
introductie van het edelhert.

Zondag 21 september, zaterdag 27 september | Openlucht bioscoop* 
duur 19.45 – 21.45 uur
prijs  € 3,- op vertoon van uw jaarkaart (normaal € 5,-)
Wie kent ‘De Nieuwe Wildernis’ nog niet? Deze bijzondere documentaire over de Oostvaarders-
plassen was een van de best bezochte films van 2013. Nu is hij ook nog eens in het ‘wild’ te 
aanschouwen. In het voorprogramma de première van de nieuwe natuurfilm van Brabants 
Landschap De Mortelen, Hart van Het Groene Woud. Neem u eigen klapstoel of kleed mee!

*Aanmelden via www.weekvanhetlandschap.nl 

Kinderprogramma Geen brug te ver!
Zondag 21 & 28 september | woensdag 24 september | zaterdag 27 september
duur  13.00 – 17.00 uur (zondag 28 september 11.00 – 17.00 uur)
start ludieke opening op zondag 21 september om 14.00 uur
Speciaal voor kinderen is er een spannend beleef- en ontdekparcours uitgezet. Hoe vindt een 
dier zijn weg tussen gras en riet, over water en weg, door bos en lucht? Geen brug te ver, want het 
landschap verbindt! Kom mee naar buiten en ontdek het zelf tijdens de Week van het Landschap.

Wat kun je doen? 

Zondag 28 september | Oogstfeest  
duur  11.00 – 17.00 uur 
De laatste zondag van de Week van het Landschap sluiten we altijd af met een groot  
festijn georganiseerd voor en door de streek. In samenwerking met de stichting  
Het Land van Oirschot hebben we met als thema ‘oogsten & verbinden’ een streekproductenmarkt 
samengesteld met meer dan 30 aanmeldingen. Ze komen van ondernemers, kunstenaars en 
verenigingen uit Oirschot die met hun product of dienst het verhaal vertellen over hun verbintenis 
met het landschap. Muziekoptredens dragen bij aan een bourgondische sfeer.

Zondag 28 september | Foodwalk  
duur  13.30 – 15.30 uur 
Bloemen, vruchten, noten en bladeren als onderdeel van uw maaltijd.  
Ervaar het zelf en wandel mee met Edwin Florès, schrijver van Het Wildpluk Kookboek.  
Onderweg laat hij u kennis maken met de eetbare natuur. Ook leuk voor kinderen.  
Onder de noemer ‘Lekker Landschap’ (www.foodwalks.nl) worden de komende jaren  
door Brabants Landschap meer van dit soort initiatieven ontwikkeld.

Zondag 21 t/m zondag 28 september | Wandelen bij Toeristenpoorten 
In samenwerking met de Gemeente Oirschot , vvv ‘De Brabantse Kempen’ en Het Land van Oirschot 
heeft Brabants Landschap de Toeristenpoorten rondom Oirschot voorzien van een recreatiezuil met 
informatie over de flora en fauna in het gebied, inclusief een interactief touch- 
screen en wandelroute. Op zondag 21 september worden ze officieel geopend.  
Bij welke horecapunten? Scan de qr-code!

Nestkastjes timmeren en klompjes schilderen (21 | 24 | 28 sept)
Ontdek- en beleefparcours D’n Grote Oversteek (21 | 24 | 28 sept)
Speuren naar sporen en meer natuurspelen (21 | 24 | 28 sept)
Verhalenvertellers langs de wandelroute (21 | 24 | 28 sept)

Broodjes bakken (21 & 28 sept)
Pannekoeken bakken (28 sept)
Strobalen-klimtoren (28 sept)
Schminken (28 sept)
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