
Puur en oerlekker eten 
vraagt om passie voor het 
vak. Dat hebben ze, de 
vakmannen en -vrouwen 
uit De Maashorst. Hun 
appels, kazen en bieren 
vinden gretig aftrek, 
winnen prijzen en liggen 
vooraan in de winkels. 
Wie zijn deze vakmensen 
eigenlijk en wat drijft ze? 
Bezoek hun Schap op de 
meest prachtige locaties  
in De Maashorst.  
Ervaar en proef zelf!

de maashorst kookt over! oerlekker maashorst
augustus 2018

TABLE D’ HÔTES OP BOUR-
GONDISCH BRABANTSE WIJZE! 
10-17-24-31 augustus 
Reserveer tijdig! Charme Camping 
Hartje Groen & De Boshut, 
Udensedreef 14 Schaijk

PIZZA AVOND  
8-15-22-29 augustus  
Heerlijke huisgemaakte oer-pizza’s 
uit hout gestookte oven met 
streektoppings. Reserveer tijdig! 
Charme Camping Hartje Groen &  
De Boshut, Udensedreef 14 Schaijk

TENTOONSTELLING: WE ARE FOOD  
iedere di t/m zo t/m 16 september 
De kunst van voedsel. Museum  
Jan Cunen, Molenstraat 65 Oss 

BIG BOYS CHEF’S TABLE 
iedere do t/m zo t/m 5 augustus  
BBQ pop-up sensatie. Big Boys  
beach club, Loopkantstraat 23a  
Uden

vak-man-schap uit de maashorst

‘als god in brabant’
Zo voelen Kees van den Broek en 
dochter Willeke zich als ze over hun wijn
gaard van anderhalf hectare uitkijken. 
Goed voor zeven duizend duurzaam 
geproduceerde flessen Maashorstwijn 
per jaar. ‘Waar een andere wijnmaker 
tien trossen laat zitten, hangen er bij ons 

vijf. Minder opbrengst, maar het komt 
de kwaliteit ten goede.’  

Na een overvloed aan wijn overnachten  
be zoekers zonder zorgen in de  
Bed & Breakfast en boerderijcamping 
aan de Kreitsberg 14a in Zeeland.

‘een aardbei maakt de mens gelukkig’
Jan en Birgitte van den Elzen waren 
de eersten in Nederland met een 
aardbeienautomatiek. Birgitte: ‘Wat de 
Febo kan, kunnen wij ook, dachten we. 
Maar dan lekker en gezond.’  Vooral  
niet bewaren die aardbeien. Ook  
niet wassen. Zo hop in de mond.  
En morgen weer terug naar Looweg 8a 
in Uden voor een nieuwe lading.

agenda

CAMPAGNEJAAR OERLEKKER MAASHORST Het borrelt en bruist in Brabant, want we zijn European Region of Gastronomy in 2018. En dat vieren we. Ook in De Maashorst! Er is van alles te beleven;  
je voelt, ruikt en proeft het. Bezoek streekmarkten, geniet van heerlijke proeverijen of maak een smakelijke toer langs de vakmannen en –vrouwen. Zet het vuur hoog. De Maashorst kookt over!

Wil jij Oerlekker Maashorst écht 
proeven? Dit is je kans! Maak verf  
op basis van eieren, creëer je  
eigen kunstzinnige lunch, overnacht 
in prachtige hooibergen en bekijk 

bijzondere ‘foodkunst’ in Museum  
Jan Cunen. Of je er nu voor kiest  
om met je eten te spelen of  
het direct op te eten, met deze 
arrangementen ben je verzekerd  

van een oerlekker avontuur!

Ontdek alle arrangementen via  
www.bezoekdemaashorst.nl/ 
oerlekker-maashorst/arrangementen 

oerlekker  
dagje uit! proef 

de maashorst

Meer informatie,  
volledige agenda en  
alle Vakmannen en  
vrouwen met hun Schap op: 
oerlekkermaashorst.nl  

http://www.bezoekdemaashorst.nl/oerlekker-maashorst/arrangementen
http://www.bezoekdemaashorst.nl/oerlekker-maashorst/arrangementen
http://www.oerlekkermaashorst.nl

