de maashorst kookt over!

oerlekker maashorst
september 2018

vak-man-schap uit de maashorst
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!

‘vakmanschap is ook nadenken
over de toekomst’

In ons voedselbos bootsen we
de natuur na door bomen en planten
in verschillende lagen aan te planten.
De oogst is onbewerkt en vol van
smaak’, aldus Sjef. Naast rondleidingen geven Sjef en Wilma ook
originele workshops, zoals bomen
snoeien en zuurkool maken.

Ruim dertigduizend scharrelkippen
duurzaam houden? Voor Jos en
Francis Cuppen is het inmiddels een
scharreleitje. Francis: ‘We hebben al
jaren een eigen waterbron waarmee
we het hele bedrijf van water kunnen
voorzien. En met 380 zonnepanelen
wekken we 120 procent van
de eigen energiebehoefte
op.’ Het lekkerste eitje van de
Maashorst is onder andere
te koop aan de Kleine
Graspeel 9 en bij de Jumbo
Eijsermans in Zeeland, in
Schaijk bij de automatiek
van Den Brok en in Uden
bij boerderijwinkel de
Bosrand.

bijvoorbeeld ‘Oerlekker en Actief’ op
dinsdag 16 oktober bij De Heische tip
en ‘Oerlekker en Gezond’ op vrijdag 19
oktober bij Charme Camping Hartje
Groen. Wethouder Hans Vereijken
onthult op 16 oktober ook de nieuwe
sportinstructiebordjes in het eetbare
schoolbosje. Hij trakteert daarbij rond
half 1 op Maashorstpannenkoekjes met
vulling van fruit dat hier in de toekomst

zal groeien. Daarna zijn er allerlei
sportieve en spannende activiteiten
zoals een ‘Poepsafari’, waarbij je
oog-in-oog staat met wilde grazers en
het boogschietspel ‘Archery attack’.
Deze actieve dag sluiten we af met
Maashorst-pizza’s uit de steenovens
van De Heische tip.
Bekijk het gehele programma op:
www.oerfestivaldemaashorst.nl

Sjef van Dongen

‘een goede gezondheid begint met goed voedsel’
Vanuit deze overtuiging toverde Sjef van
Dongen zijn achtertuin aan de Brand 14
in Zeeland om in een voedselbos.
Samen met zijn vrouw Wilma geeft
hij overheidsinstanties, bedrijven en
particulieren advies bij het ontwerpen
van zogenaamd ‘eetbaar landschap’.
‘Biologisch is duur en komt vaak van ver.

oerlekker dagje uit!
Wil jij Oerlekker Maashorst écht proeven en mee
maken? Dit is je kans! Oerfestival de Maashorst
vindt plaats in de herfstvakantie van zondag
14 t/m vrijdag 19 oktober. Tijdens het
festival barst De Maashorst van acti
viteiten vol natuur, cultuurhistorie,
archeologie en natuurlijk food. Er
zijn meerdere minifestivals, zoals

agenda
DONDERHOP BIERFESTIVAL
15 en 16 september
Het gekste bierfestival van de regio.
Herberg d’n Brouwer, Kerkstr. 62a
Zeeland
EXPOSITIE JELLE SLOF
t/m 06-10
Niets is zo lekker als vlees
schilderen. Atelier Anders,
Schutsboomstraat 53 Schaijk
MAMACAFÉ MAASHORST
19 september en 17 oktober
10.00 - 11.30 uur
Voedingstips voor ouders van
baby’s en peuters. Eeterij d’n Oven,
Verbindingsweg 1 Zeeland
KEUKENBAZEN VOORRONDE
GEMEENTE LANDERD
24 september 15.00-18.00
Kookwedstrijd voor groep 7 en 8.
Meer informatie: keukenbazen.nl
Gemeentehuis Landerd,
Kerkstraat 39 Zeeland

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

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!

