n
e
p
m
e
K
de
1

6 GEWELDIGE KEMPENGEMEENTEN

Ontmoet het pure genieten!
Bergeijk

Bladel

Bergeijk, Westerhoven, Riethoven,
Luyksgestel, ’t Loo, Weebosch, ’t Hof.
Bergeijk bestaat voor 85% uit bossen, natuur
en landbouwgebieden. Geniet al fietsend of
wandelend van deze groene gemeente. In 2013
werd Bergeijk zelfs uitgeroepen tot groenste
dorp van Europa! Daarnaast bruist Bourgondisch
Bergeijk, er valt elke week wel iets te beleven.
Zoals het Ploegfestival, twee dagen livemuziek
en (kinder)theater...helemaal gratis!
Deze en andere evenementen vind
u op www.uitinbergeijk.nl

Bladel, Hapert, Hoogeloon, Casteren, Netersel.

Eersel

Hilvarenbeek

Eersel, Vessem, Wintelre, Duizel,
Knegsel, Steensel.
In de sfeervolle gemeente Eersel vind u
uitgestrekte bossen, geurige heide, slingerende
beken en kilometers zandwegen. Een wandelgemeente bij uitstek. Bezoek de vele grafheuvels,
kerktorens en kapellen, maar zeker de
Jacobushoeve in Vessem, die de beschermde
status van rijksmonument heeft. Op de
wandelwebsite www.eerselwandelgemeente.nl
vind u maar liefst 160 wandelingen!

Hilvarenbeek, Diessen, Baarschot,

Bourgondisch, bruisend en groen!

Parel van de Kempen

Oirschot

Economisch hart van de Kempen

WELKOM IN DE KEMPEN!

Bladel biedt inwoners en toeristen elk wat
wils; vertoeven in de prachtige natuurgebieden,
Bourgondisch genieten van streekproducten in
de talloze restaurants of shoppen in het centrum

U heeft gekozen voor een verblijf in Landalpark Het Vennenbos midden in de
prachtige natuur van Hapert, gemeente Bladel. Op het recreatiepark is al van
alles te doen en te beleven. Toch vertel
ik u ook graag over de vele mogelijkheden die de Brabantse Kempen verder te
bieden hebben. Zo kunt u in de ruim gesorteerde winkelstraat van de dorpskern
Bladel uitstekend terecht voor de laatste
mode, speelgoed en luxe (interieur)cadeautjes. Om vervolgens gezellig te eten
in een van de vele horecagelegenheden
die ons dorp rijk is. U ontdekt vanzelf
waarom de Brabantse Kempen de naam
hebben ‘Bourgondisch’ te zijn!

van Bladel of Hapert! Met name het centrum van
Bladel biedt een grote diversiteit aan winkels;
Bladel Centrum het meest veelzijdige centrum
van de Kempen!

Hartveroverende Heerlyckheit
Esbeek, Haghorst, Biest-Houtakker.
De Kernen van Hilvarenbeek vinden hun
oorsprong in het begin van de jaartelling en
ademen een Bourgondische sfeer uit. Ontdek
Hilvarenbeek en zijn mooie omgeving; er is voor
ieder wat wils te vinden. Voor oer-Brabantse

Als u graag iets actiefs onderneemt kan
ik u de recent vernieuwde fietsroutes
van de Kempen van harte aanbevelen.
Een bijzondere is de Landgoederenroute. Deze neemt u mee over Landgoed
De Utrecht en Wellenseind, twee van de
vijf Kempische Landgoederen die gelegen zijn langs de Belgisch-Nederlandse
grens. De tocht gaat door een afwisselend en typisch Kempisch landschap van
uitgestrekte bossen, heide en vennen en
u fietst door charmante dorpjes en langs
monumentale boerderijen. Ook leuk;
met de smartphone app ‘Routes in Brabant’ wordt u onderweg geïnformeerd
over allerlei bezienswaardigheden en
aantrekkelijke kortingsacties bij cafee
tjes, ijsboerderijen en restaurants.

gezelligheid gaat u naar Herberg ‘In Den
Bockenreyder’ in Esbeek, recent zelfs verkozen
tot beste café van Nederland!

Reusel-De Mierden

Monument in het groen

Gezamenlijk Grenzeloos en Groen

Middelbeers, Oostelbeers,

Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel

Westelbeers, Spoordonk.

Maar liefst de helft van de gemeente Reusel-

Oirschot heeft maar liefst elf natuurgebieden,

De Mierden grenst aan België. De gemeente is

ruim driehonderd monumenten en twee

erg dunbevolkt en bestaat voor een groot deel

beschermde dorpsgezichten. Niet voor niets

uit bos- en natuurgebieden. Rust en ruimte aan

noemt Oirschot zich “Monument in het groen.”

de rand van het land. Om de toegang tot

Ontdek deze sfeervolle gemeente met smalle

kwetsbare bos- en natuurgebieden te reguleren

steegjes, meanderende beekjes en een veelheid

zijn twee natuurpoorten ontwikkeld:

aan cultuurhistorische verrassingen.

Natuurpoort de Brandtoren in Reusel en
Natuurpoort de Weeldse Heide in Hooge Mierde.

Bladel
Markt 21a | 5531 BC BLADEL | 0497 381750
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www.vvvdebrabantsekempen.nl

Heeft u jonge kinderen dan is het (kabouter)koning Kyrië avonturenpad in
het mooie Koebos in Hoogeloon erg

leuk. Kinderen worden er uitgedaagd
om actief bezig te zijn en ervaren tegelijk
de natuur op z’n mooist.
Een belangrijk onderdeel van de Brabantse Kempen zijn de vele natuurpoorten. Dé startpunten voor een fiets- of
wandeltocht. Ze zijn gelegen aan prachtige natuurgebieden en er is altijd een
horecapunt. Er is voldoende parkeergelegenheid en informatie over de gebieden. Mooie natuurpoorten vind u onder
andere in Reusel-de Mierden in de vorm
van De Brandtoren en de Weeldse Heide. In Eersel bevindt zich natuurpoort
Ter Spegelt met het kabouterpad voor de
kleintjes en in Oisterwijk de natuurpoorten Groot Speijck met het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en De
Reuselhoeve. Vergeet ook Oirschot niet
met zijn natuurpoorten en zijn prachtige monumentale markt! Een ander
startpunt voor uw fiets- of wandelroute
en zeker het bezoeken waard is ‘In den
Bockenreyder’ te Esbeek. In 2015/2016
uitgeroepen tot nummer 1 van de Café
Top 100.

Tot slot wijs ik u op een pareltje van een
hele andere orde: de gemeente Bergeijk,
waar in 2017 ‘100 jaar De Stijl’ gevierd
wordt. Hier ontwierp Gerrit Rietveld in de
jaren vijftig meerdere unieke objecten:
een klok, een abri, twee woonhuizen en
zijn enige industriële werk: Weverij De
Ploeg. De fabriek en het park zijn eind
2016 grootscheeps gerenoveerd en nu
in volle glorie weer te bewonderen. Voor
een echte Rietveld-ervaring downloadt
u de app “Wandel in Bergeijk”, voorzien
van een Rietveld-route met foto’s, filmpjes en andere informatie. Kijk op www.
rietveldbergeijk.nl
Wilt u meer informatie over bovenstaande of andere activiteiten in deze mooie
omgeving, kijkt u dan op www.vvvdebrabantsekempen.nl of bezoek één van
de VVV kantoren.
Denkt u nu: “Zoveel te doen en zo weinig tijd”? Komt u dan na dit verblijf zeker
nog eens terug. We ontvangen u graag
in de Brabantse Kempen!

Met hartelijke groet,

Peter Maas

Waarnemend burgemeester van Bladel
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DE BRABANTSE KEMPEN
Tot de Brabantse Kempen behoren de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Hilvarenbeek,
Oirschot en Reusel - De Mierden. Het gebied kent een rijke historie wat onder andere blijkt uit
opgravingen en uit de vele grafheuvels, maar zeker ook uit de oude historische dorpskernen. De
Brabantse Kempen grenst aan de zuidkant aan België, de Antwerpse - en Limburgse Kempen.

De dorpen in dit gebied ademen allen hun eigen specifieke
sfeer: historische kernen zoals bijvoorbeeld Eersel, Hilvarenbeek en Oirschot. Dorpen met een landelijke, rustieke,
uitstraling zoals Hooge Mierde en Lage Mierde. Dorpen
met een aantrekkelijk winkelaanbod. Restaurants, cafés,
herbergen: het is er allemaal, zowel in de dorpen als in het
buitengebied.
Door het hele gebied heen zijn vele kapelletjes te vinden,
soms gelegen in een dorp maar vaak ook gelegen in een
bosrijke omgeving. Elk kapelletje vertelt zijn eigen verhaal.
De Brabantse Kempen is in algemene zin een aantrekkelijk
toeristisch-recreatief gebied: vele heidegebieden, diverse
landgoederen zoals Landgoed De Utrecht en Landgoed
Baest, meanderende riviertjes, grote campings, kleine rustieke campings, bungalowparken, hotels, B&B’s. Voor zowel actieve als passieve recreatie zijn vele voorzieningen in
dit sprankelende gebied beschikbaar.

Psstttt... Wist u dat in de Brabantse Kempen kabouters nog
echt bestaan? In Hoogeloon bevindt zich sinds 2013 een
Koning Kyrië avonturenpad. Volgens oude volksverhalen
was Kabouter Kyrië de leider van alle kabouters in de Brabantse Kempen. Hij had zijn hoofdkwartier in de Kaboutersberg te Hoogeloon. Het avonturenpad is een mooie gratis
wandelroute. Het is een uniek belevingsavontuur voor jong
en oud. Op deze prachtige wandelroute zijn ludieke avonturenpunten geplaatst.
Deze leerzame, leuke spelletjes zijn 365 dagen per jaar
buiten te beleven. De route is langs de schitterende meanderende Kleine Beerze en door het eeuwenoude Koebosch. Nog meer spanning beleven? Er ligt ook een Geocach…neem dus een aardigheidje mee!

Het gebied is bij uitstek geschikt om al fietsend en wandelend te verkennen: vele honderden kilometers fiets- en wandelpaden. Het knooppuntennetwerk voor zowel fietsers als
wandelaars biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze
een unieke route te bepalen. Ook grensoverschrijdend zijn
aantrekkelijke recreatiemogelijkheden beschikbaar.

De lokale VVV’s staan paraat voor het verstrekken van nadere informatie. Dat kan door middel van een bezoek aan
een van de kantoren, of door het raadplegen van de website www.vvvdebrabantsekempen.nl.
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DE GEHEIMEN VAN
De Acht Zaligheden

In de Kempen liggen acht dorpen
waarvan de naam eindigt op “-sel”:
Duizel, Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre
(“Wintersel”).
Het achttal dankt zijn bijnaam aan
Hollandse militairen die tijdens de
Belgische Opstand (1830) de streek
als “armzaligheid” bespotten. In die
tijd heerste hier op de schrale zandgrond heel veel armoede. Nu is het
ZALIG om er te wonen, werken of te
recreëren.
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Vessem,

Het best bewaarde geheim van de Kempen
Vanuit Vessem zijn reeds vele pelgrims gestart aan hun pelgrimage
naar Santiago de Compostella. Het
dorp en de omgeving ademt de sfeer
uit van bezinning, spiritualiteit en
respect voor mens en natuur. Bezoek
eens de magnifieke Lambertuskerk,
de Jacobushoeve, het Kafarnaum of
de Jacobusmolen.

pad, gesitueerd in het Koebosch, is
een geweldige manier bekend te raken met de mythe van Koning Kyrië.
Niet alleen is het een leuke belevenis
voor kinderen maar geschikt voor alle
leeftijden!

Natuurpoorten

Bij de natuurpoorten vindt de bezoeker informatie over het gebied en de
recreatieve en toeristische mogelijkheden zoals startpunten van wandel-,
fiets- en ruiterroutes en speelbossen

Eersel,

de Parel van de Kempen
In Eersel is de Mens Content, mede
dankzij zijn Pronte Vrouw. In Eersel
kunt u volop winkelen en daarna is het
goed toeven op een van de vele terrasjes. Op de historische en idyllische
Markt staan vele monumenten waaronder de bekende teutenwoningen.

Buikheide,

Groot- en Kleinmeer
Tussen Wintelre en Vessem ligt de
prachtige Buikheide, een gebied waar
u uren kunt fietsen en wandelen. De
vennen zijn een beschermd natuurmonument. Dit is één van de weinige
gebieden waar het oeverkruidverbond
nog voorkomt en er bevindt zich een
beschermde populatie heikikkers.

Grafheuvels

Op de Wolfhoekseheide, tussen
Steensel en Knegsel in, vindt u een
paar prehistorische grafheuvels uit de
middenbronstijd (1600-1000 v.Chr.).
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voor kinderen. Bij een natuurpoort bestaat de mogelijkheid om wat te eten
en te drinken. Een natuurpoort is een
visitekaartje voor het gebied. De poorten spelen in op de behoeften van
bezoekers en leveren een bijdrage
aan de dagrecreatie. Egyptische Poort
(Bladel), de Brandtoren (Reusel),
Weeldse Heide (Hooge Mierde) zijn
de natuurpoorten in onze omgeving.
Speciaal voor kinderen zijn er speelbossen, avontuurlijke kinderwandelingen en tal van andere spannende
verrassingen.

Hier heeft de tijd even stil gestaan.
Een mooi gebied om doorheen te fietsen. U eindigt bij de natuurplas het
E-3 Strand waar u een verkoelende
duik kunt nemen.
Koning Kyrie Koning Kyrië is hét volksverhaal bij uitstek voor mensen uit
het Noord-Brabantse Hoogeloon. Zij
groeiden er ten slotte van jongs af aan
mee op. De kabouterkoning heeft zelfs
een prominente plaats op het Valensplein gekregen en is zo niet meer weg
te denken uit de Hoogeloonse cultuur.
Mede door het enthousiasme van bewoners over dit verhaal is het Koning
Kyrië Avonturenpad gerealiseerd. Dit
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FIETS & TANDEMVERHUUR
2 Km van Landal het Vennenbos zit
Fiets & Tandemverhuur van der Mierden.
Hier kunt u terecht voor een uitgebreid
assortiment van huur fietsen/ tandems.

OUTDOORPARK REUSEL

Bij de huur krijgt u altijd een
mooie fietsroute gratis.
Ook zijn we in het bezit van een aantal mooie
dag arrangementen.
Kijk voor meer info op
www.fietsverhuurbrabant.nl

Met meer dan 25 activiteiten bieden wij
recreatiemogelijkheden voor alle leeftijden in alle
jaargetijden! U bent van harte welkom, met uw
bedrijf, vereniging, school, vrienden familie
of voor een kinderfeestje.
Zelfs als u individueel (1 mei – 1 okt) iets
wilt ondernemen kunt u bij ons terecht!
Daarnaast is onze locatie uitstekend geschikt
voor diverse vormen van training.

Fiets & Tandemverhuur van der Mierden
Akkerweg 2 | 5531 NT Bladel | info@fietsverhuurbrabant.nl
Tel: 0497-369344 / 06-51185974

Ons 8000m2 grote recreatiepark is gelegen
in een rustige, bosrijke omgeving in het Brabantse
plaatsje Reusel (Nederland). Ons park kenmerkt
zich door zijn reusachtige uitkijk-/klimtoren met
een uniek, kubusvormig karakter.
Op, tegen en rondom de toren verzorgen
we onze arrangementen:

KAASBOERDERIJ DE RUURHOEVE
Bijzonder voor jong en oud
Waar kan je nou beter ontdekken wat ambachtelijke kaas is
dan op de boerderij? Tijdens een bezoek kunt u zien hoe de
robot de koeien melkt en hoe kaas gemaakt wordt. Speciaal
voor kinderen is er een speurtocht met veel kijk en doe
dingen die vooral heel leuk zijn. Koeien voeren, kalfjes en
geitjes aaien. En natuurlijk kan er geproefd worden van de kaas!
Dit alles is mogelijk zonder te reserveren tijdens de openingstijden.

VAN ZEER SPECTACULAIR

Kom proeven, beleven en genieten!

Onze kaasboerderij is gelegen aan de fietsroute nr 10
en 39 en aan wandelroute 71. Een mooie plek om even
uit te rusten! Dit onder het genot van een heerlijk kaasplankje
met streekbiertje Of een broodje kaas met verse karnemelk.
Openingstijden boerderij -landwinkel
3 januari t/m 31 maart:
Donderdag-vrijdag 12.00u – 17.00u, Zaterdag 10.00u – 17.00u
De rest van het jaar:
dinsdag t/m vrijdag 12.00u – 17.00u, Zaterdag 10.00u – 17.00u

(o.a. abseil van 26 meter, klimwand tot 15 meter, high
rope op 10 meter en tokkelbaan van 90 meter lang),
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RUSTIG IN DE BOSSEN

(o.a. bosgolf, klootschieten, handboogschieten)

TOT SAMENWERKINGSOPDRACHTEN

(o.a. teamchallenge, spiderweb,
evenwichtsbalken, jacobsladder, low rope)
plus lekker (na- )genieten en de verhalen
delen in onze sfeervolle blokhut
(geopend elke za- en zondag van 10.00 – 17.00)
bij de heerlijke houtkachel.

Kijk voor meer informatie op:
Dominepad 7 | 5528 NC Hoogeloon | T: 0497-684041 | info@ruurhoeve.nl | www.ruurhoeve.nl
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www.outdoorparkreusel.nl
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GLOWGOLF EINDHOVEN
Glowgolf is een superleuke activiteit voor het hele gezin
of bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest.
Glowgolf kan het hele jaar door gespeeld worden. In de winter
is het comfortabel warm en in de zomer zorgen de airco’s
voor een COOL rondje golf.

Het thema is “ Avontuur”
Je speelt minigolf in een waanzinnig fluorescerend decor.
Via een Azteekse tempel en een oude mijn bereik je een
science fiction deel waar je tussen de ruimteschepen door
moet slaan. Hierna kom je aan in de Deep Sea zone waar je
overrompeld wordt door de prachtige decors. Na je onderwater
beleving kom je in de Jurassic zone waar de dino’s je opwachten.
De 18 holes baan staat vol met fraaie decorstukken en de
vele hindernissen dagen je uit om een hole in one te slaan,
gaat het jullie lukken?

KIJK- SPEELBOERDERIJ ’T RUNDAL
Op kijk- speelboerderij en nationaal
varkensmuseum ’t Rundal is van alles te beleven.
Kom kijken bij de varkens en biggetjes. In het
varkensmuseum staan 7000 varkensbeeldjes
en de geschiedenis van de varkenshouderij.
Behalve de varkens zijn er diverse zeldzame
huisdierrassen en paarden, ponyrijden is mogelijk.
Na het kijken bij de dieren kun je nog genieten in
de overdekte speelruimte en het boerderijterras.
Openingstijden:
Di, Wo en Za van 13.00 t/m 17.00u
Tijdens school vakanties ook op donderdag
en vrijdag middag.

Vijfkamplaan 6c | 5624 EB Eindhoven | T.: 040 2024826 | glowgolf.nl/eindhoven

HEZEMANS INDOOR KARTING
Kijk- speelboerderij ’t Rundal | Schadewijk 23 Eersel
Tel. 0497-516391 | www.kijkboerderij.nl

Bij Hezemans Indoor Karting in Eindhoven kunnen kinderen
vanaf 1.15/1.20 m al karten! Natuurlijk krijgen ze vooraf uitleg
en er wordt getest of ze het gas geven en remmen snappen,
daarna mogen de kids alleen de baan op.

BRASSERIE LA GARE

Kinderen vanaf 1.45 m rijden in grotere karts, waarvan de snelheid
begrensd wordt. Vanaf 16 jaar kan er vrij worden gereden.

Laat je verrassen door onze avondvullende
proeverij-arrangementen zoals oa.
“High Tea”, “High Beer”, “High Wine”
en “High Cocktail”.

Vanaf het park is het ongeveer een half uur rijden naar
Hezemans Indoor Karting.

Bij Brasserie La Gare heb je het juiste spoor te
pakken voor een gezellig avondje stappen met
vrienden, of een heerlijk etentje met z’n tweetjes
of met een hele groep.
La Gare is de plek bij uitstek voor een lekker drankje
op ons verwarmde terras of café met free Wifi.

12

Op zoek naar een leuk uitje tijdens jullie vakantie/
weekendje weg?! Willen jullie het echte racegevoel ervaren?!

Check www.hezemans.nl voor meer informatie en
de openingstijden.
Reserveren is aan te raden en kan via 040-2480445.
Wilhelminalaan 46 | 5541 CX Reusel
Tel.: +31 (0)497 641 951 | www.la-gare.nl

Vijfkamplaan 18 | 5624 EB Eindhoven | Tel.: 040-2480445 | www.hezemans.nl
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KEMPENMUSEUM DE ACHT ZALIGHEDEN
Het pareltje van de Kempen bevindt zich aan de Kapelweg
in Eersel. Een authentieke Kempische boerderij met heerlijke
moestuin, geurige kruidentuin en rustgevende boomgaard.
Hier liggen de wortels van de hedendaagse Kempenaar die zich
in de loop der jaren ontwikkelde van keuterboer tot agrarisch
manager en van smokkelaar tot sigarenindustrieel.
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Ontdek de boeren woning, zoek de schuilkelder, bewonder de
verassende tentoonstellingen. Houd tevens de website en
kalender in de gaten want de prachtige tuin is zeer regelmatig
gastheer van allerhande activiteiten. Tijdens de schoolvakanties
zijn er speciale dagen voor kinderen van het basisonderwijs,
al is er eigenlijk altijd wel wat te beleven. Beugelen, kegelen
en steltlopen is namelijk voor alle leeftijden…
Entree = € 4,-

Kinderen t/m 14 zijn gratis!

Kapelweg 2 | 5521 JJ Eersel | T. 0497-515649

www.achtzaligheden.nl

KAMELENMELKERIJ SMITS
Kamelenmelkerij Smits in Berlicum is de enige kamelenmelkerij
van Europa en heeft wel meer dan 100 kamelen rondlopen!
Ben je benieuwd naar de kamelen of wil je ze zelfs voeren of
erop zitten? Kom dan tijdens je vakantie naar een kamelensafari
op de Kamelenmelkerij. Tijdens de safari krijg je een uitgebreide
presentatie over het bedrijf. Vervolgens krijg je een rondleiding
over het bedrijf en kun je verschillende activiteiten doen,
zoals kalfjes de fles geven of op een echte kameel zitten.
Als afsluiting bak je een pannenkoek en wordt de kamelenmelk
geproefd. De prijs is €10,- per persoon. We raden u aan om
vooraf te reserveren.
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Uw wordt ontvangen in ons sfeervolle restaurant, waar de
drankjes worden geserveerd door middel van een vliegend tapijt.
Voor groepen zijn er ook andere activiteiten mogelijk, buiten
de data kamelensafari’s om. Groepen kunnen namelijk ook
groepssafari’s, excursies of complete arrangementen boeken.
Kijk op www.kamelenmelk.nl voor de data en informatie.

Werstkant 16 | 5258 TC Berlicum | 073 - 707 80 87 | www.kamelenmelk.nl
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In het hart van Eindhoven, op de historische locatie waar Gerard
Philips in 1891 begon met de productie van gloeilampen, vind
je het Philips Museum. Beleef hoe Philips zich heeft ontwikkeld
van een kleine fabriek tot een toonaangevend wereldconcern op
het gebied van gezondheidszorg en duurzame verlichting. Het
Philips Museum is een modern interactief museum en is zeer geschikt voor een bezoekje met de hele familie.
Je ziet in de tentoonstelling de oude
werkplaats van de oprichter, Gerard
Philips, de ontwikkelingen van gloeilamp tot LED, consumentenproducten
van shaver tot tv en medische apparaten. Vooral de verhalen achter deze
ontwikkelingen maken het museum
een bezoekje waard. Bijvoorbeeld over
de bijzondere wijze waarop Anton Philips innovaties van Philips aan de man
bracht. Of wat de invloed is van Philips
op de ontwikkeling van de stad Eindhoven.

FAMILIESPEL MISSION EUREKA
Speel met het hele gezin Mission Eureka, een innovatief groepsspel voor
iedereen vanaf 8 jaar over meer dan
100 jaar Philips uitvindingen. Je speelt
het spel op een iPad, in een team van
2, 3 of 4 personen. Je krijgt verschillende opdrachten die je oplost zoals een
echte onderzoeker. Samen kom je erachter hoe bijvoorbeeld led-licht werkt

PHILIPS MUSEUM
om de geschiedenis van Philips te ervaren. Voor groepen is het mogelijk
om een rondleiding te boeken. Tijdens schoolvakanties organiseert het
museum speciale activiteiten zoals
de Museum Kids Factory en de korte
toneelvoorstelling De Lamp. Kijk voor
het actuele aanbod en tijdelijke exposities op de website van het museum.

en wat röntgen doet. Mission
Eureka is een avontuur waarin
je op een speelse manier de onderzoeker in jezelf leert kennen.

‘INNOVATION AND YOU’
EXPERIENCE
Het Philips Museum gaat ook
over de toekomst. Hoe kan digitalisering artsen ondersteunen
om een sluitende diagnose te
stellen? Hoe kunnen lichaamsgegevens, zoals lichaamslengte en gewicht, inzicht geven in
ziektes of het voorspellen van
epidemieën? Via interactieve
beeldschermen die direct reageren op individuele bezoekers kun je zelf ervaren hoe
moderne technologie ons leven verandert.
In het Philips Museum heb je
verschillende mogelijkheden

Philips Museum | www.philips-museum.com | www.Facebook.com/philipsmuseum
15

TIMELESS BEAUTY IN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
Deze expo is anders dan je van het Gallo-Romeins
Museum gewend bent. Sensueel naakt van
kunstfotograaf Marc Lagrange, intrigerende teksten
van Romeinse auteurs en authentieke objecten
brengen je in de ban van vrouwelijk schoon. Ze vormen
een sfeervol samenspel.

Hoe maquilleerden dames zich tweeduizend jaar
geleden? Welke sieraden droegen ze? Wat zat er in
een Romeinse beautycase? Gebruiksvoorwerpen en
educatieve films tonen hoe vrouwen uit het oude Rome
zich mooi maakten en verzorgden. Moderne vrouwen
vertellen over de manier waarop ze hun lichaam beleven.

Gallo-Romeins Museum | Kielenstraat 15 | 3700 Tongeren, België

www.galloromeinsmuseum.be

D’N OUWE BRANDTOREN
In 1933 werd er een “vurwerkerswoning” gebouwd in de bossen
tussen Reusel en Postel. In die tijd werd deze woning bewoond
door een voorman van de gemeente die betrokken was bij de bebossing van de heide in de omgeving. Naast die woning stond een
brandtoren waar de taverne zijn naam aan ontleent. In 1999 is er
van die woning een Taverne gemaakt. In en om die taverne zijn
de verhalen nog te lezen en te proeven die zich er in de loop der
jaren hebben afgespeeld. Kom zelf eens ervaren hoe het was, en
geniet van een drankje of een hapje van de grote of kleine kaart.
D’n Ouwe Brandtoren is rustig gelegen
en als hart van Brabantse Natuurpoort
de Brandtoren omgeven door talrijke
bossen met de Grote - en Kleine Cirkel, het Keimennekesbos, de Bijenhal,
Outdoorpark Reusel en de trimbaan.
Een ideale plaats om even aan te leggen tijdens uw fiets- wandeltocht.

BestZOO

Kom oog in oog te staan met dieren van over de hele wereld! Apen uit Zuid Amerika,
Panters uit Azië, Buideldieren uit Australië en niet te vergeten, ijsvogeltjes uit Europa!
In BestZOO zijn enkele echte pareltjes te zien, die bijna in geen enkele andere
Nederlandse dierentuin te zien zijn, zoals: Jaguars, tamandua’s en wallaroes.
BestZOO is uitermate geschikt voor de kleinere onder ons! Het park is niet te groot en
overzichtelijk, de dieren zijn van dichtbij te zien en er is een leuke speeltuin en een
kinderboerderij waar ze lekker kunnen ravotten en dat terwijl de ouders kunnen genieten
van een heerlijk kopje cappuccino!
BestZOO | Broekdijk 15 | 5681 PG Best | T. 0499 - 371 706 | www.bestzoo.nl

Terwijl de kinderen spelen in onze
speeltuin of speelbos genieten de ouders op ons groot en gezellig terras
van een heerlijk kopje koffie of één
van onze 70 speciaal bieren (op een
bierplènkske), waarbij wij u graag
een hapje serveren van de kaart. Voor
groepen bieden we diverze mogelijkheden, zoals een bbq, bourgondisch
diner, bierproeverij of (lunch)buffet.
In de afgelopen jaren hebben al vele
bezoekers kennis gemaakt met de

sfeer die er in en rondom de taverne
heerst. Deze sfeer wordt gekenmerkt
door Brabantse gezelligheid, gemoedelijkheid en gastvrijheid. Met ons
team van enthousiaste medewerkers
proberen we ieder bezoek weer uniek
te maken. Wij hopen ook u snel te verwelkomen in onze taverne.
Speciaal voor de kleine en grote
gasten van Landal Het Vennebos
hebben we het wandelommetjes
arrangement opgezet.
U maakt gratis gebruik van
één van een wandeling mbv het
wandelommetjes boekje waarin
10 wandelingen zijn beschreven.
Na afloop ontvangen de kinderen een
leuk aandenken uit de grabbelton.
Reserveren is niet nodig,
wel even melden aan de bar of bij
één van de altijd vriendelijke en
vrolijke mensen uit de bediening.

Taverne d’n Ouwe Brandtoren
Burg. Willekenslaan 2
5541 NA Reusel
Tel: 0497 620311

www.ouwe-brandtoren.nl
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TE BELEVEN?

2017

3-6 JUNI

Bladel Centrum (www.bladelcentrum.nl)

Netersel

koopzondag

JANUARI

APRIL

8 JANUARI

9 APRIL

Bladel

Kaasboerderij de Ruurhoeve

dorsdag

Kermis
17 JUNI

Workshop kaasmaken

Reserveren via www.ruurhoeve.nl
17 EN 18 JUNI

Koeiendans

Beach volleybal weekend

29 JANUARI

9 APRIL

17-20 JUNI

Bladel Centrum (www.bladelcentrum.nl)

Hapert Centrum (www.mkbhapert.nl)

Hapert

27 APRIL

24-27 JUNI

Hapert (www.mkbhapert.nl)

Hoogeloon

koopzondag

FEBRUARI
25 FEBRUARI

koopzondag

koningsmarkt

markt in Bladel Centrum

Kermis

Kermis

25 JUNI

Carnavalsoptocht

MEI

26 FEBRUARI

20 MEI

23/ 24/ 25 JUNI

Bladel, Reusel en Hooge Mierde

Reserveren via www.ruurhoeve.nl

(www.achtvanbladel.nl)

Casteren, Netersel en Lage Mierde

Carnavalsoptocht

Workshop kaasmaken

27 FEBRUARI

27-30 MEI

Hapert (www.pintewippers.nl)

Lage Mierde

Carnavalsoptocht

MAART
11 MAART

Bladel Centrum (www.bladelcentrum.nl)

wielerwedstrijd acht van Bladel

JULI

28 MEI

8 JULI

Bladel Centrum (www.bladelcentrum.nl)

Reserveren via www.ruurhoeve.nl

Bladel on Wheels koopzondag

JUNI

25 MAART

4 JUNI

Bladel Centrum (www.muggezifters.nl)

Reusel

Lichtstoet

Koopzondag

Kermis

Workshop kaasmaken

Reserveren via www.ruurhoeve.nl
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26 MAART

Pinksterbraderie

Workshop kaasmaken

KIJK VOOR DE LAATSTE INFO
EN ACTIVITEITEN-AGENDA
VOOR DE HELE REGIO OP :
www.vvvdebrabantsekempen.nl
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Kijk voor meer info op

www.bestzoo.nl
Broekdijk 15 • 5681 PG Best (dichtbij Eindhoven) • T. 0499 - 371 706
* vertoon van deze advertentie

