zaterdag
7 oktober
1

dauwwandeling

8

schatzoeken

Diep in de bossen van De Maashorst ligt
een pot goud verborgen. Maar waar?
Gewapend met een kaart, metaaldetector
en een schep ga je de uitdaging aan: op
jacht naar de schat van De Maashorst!
Nistelrode / 11:00 - 13:30 uur
3

9

4

5

zondag
8 oktober
oer-kookworkshop met
schrijversdiner

De historische recepten uit het boek
‘De 7 van De Maashorst’ komen tot leven
in deze kookworkshop. Geen kookwonder?
Je kunt ook alleen bij het schrijversdiner
aanschuiven en genieten van de
smakelijke historische hoogstandjes!
Schaijk / 15:00 uur
7

11

Bezoek de memorabele plekken waar
de Maas zijn sporen heeft achtergelaten
en beleef de strijd en vriendschap
tussen de mens en de Maas.
Oss / 10:00 -16:00 uur GRATIS
12

13

kijk voor meer informatie
en aanmelden op
het oergebied in brabant.nl

zaterdag
en zondag
7/8 oktober
20

de dunes games

oerwalk en klimpark

Wandel over bollenakkers,
de Bedafse Bergen, langs de Leijgraaf
en de Peelrandbreuk.
Uden / 10:00 - 17:00 uur
22

stoer met vuur

docus gaat spoorzoeken

Kom spoorzoeken met Docus de Das,
klim en klauter in het Speelbos
en rooster je eigen broodje boven
het kampvuur!
Schaijk / 13:30 - 16:00 uur GRATIS

17

25

iedereen kan de boom in

Leer hoe je kunt boomklimmen
met behulp van klimlijnen en ervaar
hoe het is om tussen de blaadjes hoog
in de bomen te genieten van de actie
en het uitzicht!
Schaijk / 12:00-17:00 uur

eén schaap over de dam

Ga op pad met de herder, leer vachtvilten
en beleef de schaapskudde van dichtbij.
Geniet daarna van live muziek op het
terras van de Heische Tip.
Zeeland / 10:30 - 13:00 en 15:30 - 18:00 uur

26

(st)oerkamperen

Oerkamperen doe je bij de Heische
Tip! Wij zorgen voor een stevig ontbijt
zodat jullie met een goedgevulde maag
op avontuur kunnen om wisenten,
Taurossen en Exmoorpony’s te spotten.
Zeeland / hele weekend

27

c ommunity-art met
maashorstwol

Leer de oeroude techniek van het
wolvilten en werk mee aan een
feestelijk kunstwerk voor de Kempische
heideschapen van Wim en Joke. Zo maken
we iedereen wild van Maashorst wol!
Zeeland / 13:00 - 15:00 uur GRATIS

28

bushcraft light

Test je bushcraft skills en leer
overleven in de natuur.
Schaijk / 11:00 - 16:00 uur

29

Koken op een open vuur, lopen over een
spannend vuurpad en smeden op de
oeroude manier. Op Landgoed Blauwrijk
staat alles in het teken van vuur!
Uden / v.a. 10:00 uur (vuurloop za. tussen
20:00 en 22:00 uur) GRATIS

zenn-camp

Overnacht in een unieke slaaplodge,
doe mee aan de yogaworkshops en
maak eindeloze fietstochten door het
oergebied. Op het zenn-camp van
Hartje Groen kom je helemaal tot rust!
Schaijk / hele weekend

30

Een gebied waar de natuur het voor het
zeggen heeft. Waar bomen, planten en
beesten de baas zijn. Net zoals vroeger.
Waar vind je dat nog in Nederland?
In de Maashorst. Hét oergebied in
Brabant. Baan je weg langs bomen,
beken en beesten. Spot de wisent,
Tauros en de Exmoorpony, de
oerbewoners van het gebied. Beleef
de wijst: de natuurparel van het
landschap. Ontdek de historische
opgravingen en alle andere oerschatten
van De Maashorst. Trek stevige
wandelschoenen aan en neem je
verrekijker mee.
Volg je oerinstinct. Luister en ga!

oer-overnachting

Creëer jullie eigen oerweekend op
Vakantiepark Herperduin! Vertel elkaar
spannende verhalen rond het kampvuur,
geniet van gerechten uit het
oergebied en slaap in een stoere Finse
bosrandbungalow.
Herpen / hele weekend

back to basic oerkamp

Haal de oermens in je naar boven:
kom oerkamperen in het Holenbergbos!
Met gezellige kampvuuravonden,
een varken aan het spit, dauwtrap
wandelingen, pottenbakken en nog
veel meer!
Schaijk / hele weekend

oergezond

Leer alles over oervoeding en maak
kennis met oeroude gebruiken, zoals
voetreflexmassage, die een positieve
impact hebben op ons welzijn.
Informatief én inspirerend!
Schaijk / 10:00 - 16:00 uur
16

24

Spreek je Oerkracht aan met de
Maashorst Bootcamp! Beginners en
gevorderden: iedereen kan meedoen.
Schaijk / 09:30 - 12:00 uur

21

hunting the big five

Spring op de fiets en houd je camera in
de aanslag. Tijd om de The Big Five van
het oergebied te spotten! Het groepje dat
de meeste dieren op camera weet vast te
leggen, wint een oergezellig uitstapje in
De Maashorst.
Maashorst / hele dag v.a. zonsopkomst

maashorst bootcamp

Laad je krachten op met een OERbuffet
en laat ze los tijdens de Dunes Games:
een sportieve uitdaging in het stuifzand
van Herperduin.
Herpen GRATIS
15

23

oerrun en klimpark

Hardlopen is gezond, zeker in de
prachtige natuur van De Maashorst.
Rond de Bedafse Bergen, de Leijgraaf
en de Peelrandbreuk is een
uitdagende Oerrun voor trimmers
en hardlopers uitgezet.
Uden / 14:00 uur

onthaasten bij de nistel

Wandelen door de fruitgaard en
de bloemenweide, snuffelen in de
landwinkel, dieren kijken en vervolgens
neerstrijken in het sfeervolle koffiehuis.
Breng een bezoek aan zorgonderneming
De Nistel en je komt helemaal tot jezelf.
Nistelrode / gehele dag GRATIS
14

19

paddenstoelentocht

Ga mee op zoek naar een van de mooiste
wonderen van de natuur: paddenstoelen.
Welke soorten zijn er allemaal? Wat zijn
de verschillen en waaraan herken je die?
Wandel, kijk en geniet mee!
Uden / 10:30 uur GRATIS

p ompoenfair

Zorgboerderij van der Wijst staat in
het Oerweekend helemaal in het teken
van de pompoen. Kom proeven en
decoreren, loop over het blotevoetenpad,
struin langs de leuke kraampjes en plof
daarna voldaan neer op het terras.
Vorstenbosch / 11:00 - 17:00 uur GRATIS

belevingsroute
‘de maas; vijand en vriend’

fotosafari hoe maak ik een stoere foto

Duik bij zonsopkomst met een echte
natuurfotograaf het oergebied in en
schiet de stoerste plaatjes van wilde
grazers. Een fotosafari waarbij je
oerinstinct op de proef wordt gesteld.
Want waar zitten ze?
Zeeland / 8:00 - 12:00 uur

maashorstbewoners
van de bronstijd tot nu

Vanaf de Bronstijd leven er al mensen
in De Maashorst. Dat kun je op allerlei
manieren terugzien in het landschap.
Benieuwd hoe? Kom naar de unieke
tentoonstelling en wij vertellen je het
verhaal.
Schaijk / 10:00 - 16:00 uur GRATIS

peuters en kleuters in het wild

Ga jij mee op avontuur, op zoek naar
natuurschatten? Voor peuters en kleuters
van 2 t/m 6 jaar en hun (groot-) ouders.
Zeeland / 10.00-11.30 uur GRATIS

6

10

de kleine archeoloog

Treed in de voetsporen van de
archeologen die bij Uden de oeroude
Merovingische schatten vonden.Als
junior-archeoloog doe je echt bodem
onderzoek, graaf je de schat op en
rapporteer je je vondsten en belevingen
in een heus archeologisch rapport!
Uden / 14:00 - 16:00 uur

h et oerinstinct van vogels:
de vogeltrek

Maak een vogelrijke wandeling met
de gidsen of breng een bezoekje aan de
trektelpost waar de tellers je van alles
kunnen vertellen over de vogeltrek:
een wonderlijk fenomeen!
Nistelrode / 08.00 - 12:00 uur GRATIS

struintocht met de boswachters
Ga op expeditie met boswachters Marc
en Wessel en kom alles te weten over
de geschiedenis en de natuur van De
Maashorst. Leuk én leerzaam!
Nistelrode / 9:30 - 12:00 uur GRATIS

18

Ga mee op excursie en maak bij
het oeroude urnenveld kennis met
de zeer bijzondere prehistorische
bodemgeheimen van De Maashorst.
Nistelrode / 10:30 uur GRATIS

Struin in alle vroegte door de verstilde
natuur van De Maashorst en spot dassen,
vossen, uilen en andere wilde dieren.
Een onvergetelijke natuurervaring bij het
krieken van de dag!
Schaijk / 6:30 - 8:15 uur GRATIS
2

excursie naar
het urnenveld op slabroek

31

b eleef de oer-tijd
op zevenbergen

Bewonder de expositie van Maashorst
kunstenaars, volg een workshop
pottenbakken, doe de speurtocht
en leer ringsteken op een paard.
Het echte oergevoel beleef je op
Vakantiepark Zevenbergen!
Heesch / 10:00 -18:00 uur GRATIS

32

volg je
oerinstinct en
kom naar het
oerweekend
7 & 8 oktober

voorleesverhalen

Op zeven historische locaties lezen
Helma van de Rakt en Dinie van den
Brenk voor uit hun boek De 7 van
De Maashorst. Het boek brengt de rijke
historie van De Maashorst tot leven en
neemt je mee terug in de tijd.
Nistelrode, Heesch en Oss /
10:00-17:00 uur GRATIS
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spanning en ontspanning voor jong en oud
Ben je een echte thrillseeker en wil je je kracht meten met het
oergebied? Of wil je in alle rust het oergebied beleven, door bijvoorbeeld
deel te nemen aan een dauwwandeling? Het kan allemaal. Het veel
zijdige programma biedt spanning en ontspanning; voor jong en oud.
Kies de activiteit waar jouw hart sneller van gaat kloppen.

1-5
20 - 32

6 - 19
zaterdag 7 oktober
zondag 8 oktober
zaterdag 7 en zondag 8 oktober

Je voelt dat je uitgeput raakt, maar je moet door. Touw voor touw
kom je steeds dichterbij. Soms kijk je even de diepte in, maar het
doet je niets. Angst? Dat komt niet in jouw woordenboek voor.
Je spant je in. Nog maar eventjes… Ja, het is gelukt! Het eindpunt
is bereikt; je staat bovenop de klimtoren! Terwijl je de verte in kijkt,
voel je jezelf alsof je de hele wereld aankunt. Je bent niet bang,
durft ieder avontuur aan. Beschik jij over dat échte oergevoel?
Als echte avonturier kun je vast niet wachten om vijf kaarten
(twee volwassenen + drie kinderen) voor Klimpark-Uden te winnen.
Zie jij jezelf al klimmen in de touwen en tokkelen van de grootste
hoogtes? Helemaal goed! Wat moet je doen om kans te maken?
Plaats nu jouw foto van De Maashorst op Instagram met
#oergevoel en laat ons weten wat voor jou nu dat échte oergevoel is.

het oergebied in brabant.nl

