
 

 

Oerfestival de Maashorst 14-19 oktober 2018 

Hoofdfestival Zondag 14 oktober 2018 Herperduin - Kriekeput 

OERgezellig - Duingebied Herperduin 

• Wat: De openingsceremonie van het festival. De Oervorst nodigt bestuurders van De Maashorst 
en de gedeputeerde van de provincie uit voor het planten van de gezamelijke vlag en het 
ontsteken van het kampvuur. 
Wie: Iedereen 
Waar: Duingebied Herperduin 
Wanneer: 15.15 uur - 16.00 uur. 

• Wat: Ontmoet de Oervorst. Schuif aan in de oertent van de Oervorst en luister naar de 
verhalen uit het verleden. 
Wie: Iedereen 
Waar: Duingebied Herperduin / Speelbos 
Wanneer: 14.00 uur - 15.00 uur 

• Wat: Oerlekker Foodcourt. Proef heerlijke producten uit de streek; Maximum Mobiele Koffie & 
Wafels, Maashorst Catering, Brouwerijk de Kluys, Big Boys BBQ en pannenkoeken van Pan & Zo. 
Wie: Iedereen 
Waar: Duingebied Herperduin 
Wanneer: 11.00 uur - 21.00 uur 

• Wat: Geniet van akoustische jamsessies op het zand.  
Wie: Iedereen 
Waar: Duingebied Herperduin 
Wanneer: 16.00 uur - 21.00 uur 

• Wat: Afterparty "D'n Zoete Inval"  
Wie: Iedereen 
Waar: Restaurant Herperduin 
Wanneer: Wanneer het te koud wordt buiten 



 

 

OERkracht - Duingebied Herperduin 

• Wat: Oerrace van Dunes Games. 
Wie: Iedereen die zich inschrijft. Dat kan hier! 
Waar: Duingebied Herperduin 
Wanneer: 10.00 uur - 16.00 uur 

De Demo-Markt bij De Kriekeput 

• Wat: Demo-markt. Maak kennis en doe mee met verschillende activiteiten en excursies als 
yoga, mindfull-running, paardencoaching. 
Wie: Iedereen 
Waar: De Kriekeput 
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Schaapswandeling en wolvilten. Wandel mee met de wollige grasmaaiers en de herders 
van het Nabbegat. Steek je handen uit de mouwen en maak je eigen minivacht bij het pop-up 
atelier van Wild van Maashorstwol en Gastenverblijf het Voorhuis. 
Wie: Iedereen 
Waar: De Kriekeput 
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 

• Wat: Proeverijen bij de Kriekeput. Live bierbrouwen met De Muifelbrouwerij, IJs van de 
Cleefshoeve en broodjes pulled pork en oerplanken van De Kriekeput. 
Wie: Iedereen 
Waar: De Kriekeput 
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 

• Wat: Lancering van De Maashorst Maaltijdbox. Ben er als eerste bij om deze culinaire box vol 
streekgerechten en recepten te ontdekken. 
Wie: Iedereen 
Waar: De Kriekeput 
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 

https://www.bezoekdemaashorst.nl/oerfestival/opening/oerkracht-area


 

 

• Wat: Streekmarkt met heerlijke producten uit de regio; Traiteur Plank, Limodina, Ecopoll 
Bijenmuseum, Bloesem Theehuis. 
Wie: Iedereen 
Waar: De Kriekeput 
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 

• Wat: Natuurexcursies. Onderweg naar Oernatuur, we nemen je mee in de historie van 
natuurgebied Herperduin en vertellen je waarom een natuurlijk bos zo belangrijk is. 
Wie: Iedereen 
Waar: De Kriekeput 
Wanneer: Elk heel uur tussen 11.00 uur en 16.00 uur 

De  stOERe Kids area - Speeltoestel 'De Das' 

• Wat: Maskerspel theater 'Dankzij de Dijken'. 
Wie: Kinderen 
Waar: Zwervend tussen Duingebied Herperduin, Oerdorp & De Kids area - Rondom speeltoestel 
'De Das' 
Wanneer: Vijf voorstellingen tussen 12.30 uur - 15.30 uur 

• Wat: Allerlei activiteiten in Speelbos Da's Leuk, zoals: Peuters en kleuters in het wild, het maken 
van eigen kruidenthee, Oermannetjes, kliederen met water, de Mikmakkers met het afvalspel, 
blikschieten voor kids. 
Wie: Kinderen 
Waar: De Kids area - Rondom speeltoestel 'De Das' 
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 

Het Oerdorp  

• Wat: We bouwen een Oerdorp. De eerste bewoners van De Maashorst woonden niet in huizen, 
maar in primitieve hutjes. Help jij ons mee om deze tijd te herbeleven? 
Wie: Kinderen 
Waar: De Kids area  
Wanneer: 11.00 uur - 17.00 uur. 



 

 

 

Maandag 15 oktober 2018 – Uden –  
Vrije Teugel en Proefsleuf (Lage Burchtweg) 

Activiteiten 

• Wat: Klimmen bij Klimpark Uden 
Wie: Iedereen vanaf 8 jaar.  
Wanneer: De hele dag. 
Prijs: Gratis! 
 

• Wat:  Met Wild van Maashorstwol leer je de oeroude techniek van het wolvilten.  De schapen 
van Wim en joke Jans houden je gezelschap. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Je kunt de hele dag door aansluiten bij deze activiteit. 
Prijs: Gratis! 
 

• Wat: Test je krachten op een rodeostier 
Wie: Iedereen  
Wanneer: De hele dag. 
 

• Wat: CrossFit voor kids. Maak kennis met CrossFit en leer hoe je verantwoord aan je lichaam 
werkt. 
Wie: Kinderen  
Wanneer: De hele dag 
 

• Wat: Wandel terug de oertijd in: excursie naar de onderzoekssleuf bij de Peelrandbreuk met 
IVN-gidsen. Meer info. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Start om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur 
Prijs: Gratis! 
 

https://www.bezoekdemaashorst.nl/uploads/media/5bbcbee7824de/persbericht-oersleuf.pdf


 

 

• Wat: Coaching met paarden. Ontdek de positieve invloeden van paarden op de mens. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 

Open dag onderzoekssleuf Peelrandbreuk 
Lage Burchtweg, Uden van 11.00 tot 16.30 uur 

Tijdens het onderzoek is de sleuf afgesloten voor publiek, maar tijdens de publieksdagen op maandag 15 
en zaterdag 20 oktober is het terrein is toegankelijk van 11.00 tot 16.30 uur. Er zijn rondleidingen om 
11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Belangstellenden kunnen aansluiten bij een van de excursies van IVN 
vanaf Teugel Resort/de Mastworp aan de Bedafseweg 22 in Uden of rechtstreeks naar de Lage 
Burchtweg komen. De IVN-excursies starten een uur eerder en leiden over de berg- en de breukroute 
naar de Lage Burchtweg. Tussen de excursies door is er bij de onderzoekssleuf een aantal activiteiten 
voor kinderen: ze kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd en zelf een flesje wijstwater hengelen. 

 

Dinsdag 16 oktober 2018 – Zeeland – Heische Tip 

Activiteiten met verplichte inschrijving 

• Wat: Familieveldlessen. ARK neemt je mee de natuur in en leert je meer over de grote grazers, 
waterdiertjes en nog veel meer! 
Wie: Iedereen. Max. 20 deelnemers 
Wanneer: 10.30 uur en 13.30 uur.  
Prijs: Gratis. Wel aanmelden bij elma.duijndam@ark.eu. 

• Wat: Poepsafari's. Ga mee drollen zoeken en ontdek wat er aan bijzonders te zien is op de 
grote flats van een grote grazer. 
Wie: Iedereen. Max. 10 deelnemers per safari. 
Wanneer: 10.30 uur en 13.30 uur. 
Prijs: Gratis! Wel aanmelden via jeroen.helmer@ark.eu. 
 

mailto:elma.duijndam@ark.eu
mailto:jeroen.helmer@ark.eu


 

 

Andere activiteiten 

• Wat: Een pannenkoekjesproeverij. Sjef van Dongen en De Pannenkoekenbakker uit Zeeland 
combineren hun krachten en serveren gezonde pannenkoeken met het fruit dat bij het 
Schoolbosje groeit. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 12.00 - 13.00 uur 

• Wat: Archery Attack. De buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO zorgen voor sport en spel 
met handbogen en speciale LARP-pijlen. In twee teams strijd je tegen elkaar. Spannend en 
zonder blauwe plekken! 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 13.00 - 14.30 uur. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Officiële opening van het Schoolbosje met wethouder Hans Vereijken. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 14.30 uur. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Rondleiding Schoolbosje. Ontwerper van het Schoolbosje, Sjef van Dongen, geeft een 
bevlogen rondleiding. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 14.30 uur - 15.00 uur. 
Prijs: Gratis! 
 

• Wat: Bootcamp. Luuk van Rooij van Varofit geeft gratis bootcamples! 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 15.15 uur. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Wandeling rondom het Schoolbosje. Wandel een uur (5-6km) door de natuur. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 15.15 uur. 
Prijs: Gratis! 



 

 

• Wat: Open dag wisent wengebied. Het leefgebied wordt opengesteld voor publiek. Rangers 
wachten je op bij de toegangspoorten van het wengebied. Deze zijn makkelijk met de voet of 
fiets te bereiken vanaf het minifestival. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 13.00 - 16.00 uur. 
Prijs: Gratis! 
 

• Wat: Verdwalen met de boswachter. Een wandeling met een echte natuurvorser. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 13.00 uur - 16.00 uur 

• Wat: Oerpizza's proeven op het terras van De Heische Tip! 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Einde van de middag 

• Wat: Met Wild van Maashorstwol leer je de oeroude techniek van het wolvilten.  De schapen 
van Wim en joke Jans houden je gezelschap. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Je kunt de hele dag door aansluiten bij deze activiteit. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Coaching met paarden. Ontdek de positieve invloeden van paarden op de mens. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 

• Wat: Ontdek de kruidentuin bij het MRK en maak je eigen kruidenthee. 
Wie: Iedereen kan de theetuin ontdekken. Kinderen kunnen hun eigen kruidenthee maken. 
Wanneer: De hele dag. 
Prijs: Gratis! 

Lekkers uit de streek 

• Wat: (H)eerlijke producten uit de streek van De Bosrand.  
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Afhankelijk van het product 



 

 

 

Woensdag 17 oktober 2018 – Keent –  
Informatiepunt Brabants Landschap 

Alle activiteiten zijn gratis en je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Houd er rekening mee dat je 
dwars door de natuur gaat. Bij slecht weer zijn laarzen en een regenjas heel handig! 

Op expeditie 

• Wat: Ga op zoek naar je eigen oerschat . Waar eens de Maas stroomde vind je nu mooie oude 
stenen die een lange reis achter de rug hebben. Zoek de mooiste uit en neem die mee naar het 
informatiecentrum. Daar ga je er mooie dingen mee doen of maak je jouw eigen fossiel.  
Wie: Kinderen 
Wanneer: 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Op zoek naar het Oerwater. Struin met een gids door het gebied en volg de paden die de 
koeien en paarden voor je hebben gemaakt. Ontdek het zuivere oerwater en zie wat het 
betekent voor ons en de natuur. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 12.30, 14.30, 16.30 uur 
Prijs: Gratis! 
  

• Wat: Op zoek naar het Oerrund. Met een gids op zoek naar de kuddes oerrunderen en 
oerpaarden. Volg de sporen van de dieren en beleef het verhaal van de oerbeesten. Kom oog in 
oog te staan met het rund dat al veel lijkt op de voorouders van alle runderen. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 13.00, 14.00, 16.00 uur 
Prijs: Gratis! 
 
 



 

 

 Water als bron 

• Wat: Hoe beschermen we ons in Nederland tegen het hoge water?  Bouw je eigen dijk met klei, 
zand en water. Zorg ervoor dat je eigen stad niet onder water komt te staan.  
Wie: Kinderen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Maak zelf het lekkerste oerwater met water uit eigen bodem en kruiden uit de natuur in 
je buurt. Ervaar hoe lekker je eigen natuurlijke drankje is. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Ontdek wat er leeft in het water in de sloten en poelen. Met een zoekkaart kom je te 
weten hoe de beestjes en plantjes heten.  Je staat versteld van het leven onder water. 
Wie: Kinderen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 

 Ontdek meer over de natuur in Keent 

• Wat: Ontdek hoe bijzonder het natuurgebied is in de oude Maasbocht in Keent. Zie welke 
dieren er allemaal leven en welke bijzondere planten en struiken er groeien en bloeien. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Roeren in koeienvlaaien en paardemoppen. Niet vies, maar wel heel goed voor de 
natuur.  Zie wat er allemaal gebeurt in de poep en waar deze goed voor is.  
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 



 

 

• Wat: Maak met klei en zaad van wilde planten je eigen zaadbommen. Neem die mee en gooi 
die op de plek die jij wil. Draag zo een steentje bij aan een rijke en mooie natuur.  
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 

 Proef en ontdek 

• Wat: Proef en geniet van het vlees van de oerrunderen van Stichting Taurus. Vlees van 
wildrunderen uit de begrazingsgebieden. Versbereide hamburgers en lekkere worstjes 
gebraden boven het open vuur. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag  
Prijs: Gratis! 

• Wat: Van het oude oergraan spelt kun je heel lekkere pizza’s maken. Leer van de bakker hoe je 
dat het beste doet. Kneed het deeg voor je eigen oerpizza en bak deze zelf af boven het vuur. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: €1,50 per pizza. 
   

• Wat: Maak je eigen oersap van appels uit de boomgaard in Keent. Draai zelf de oude 
handpers goed strak aan en geniet van je eigen gemaakte appelsap. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 

Nog meer te ontdekken 

• Wat: Coaching met paarden. Ontdek de positieve invloeden van paarden op de mens. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
 
 



 

 

• Wat: De Oervorst. Luister naar de verhalen van de Oervorst in de grote tent op locatie.  
Wie: Iedereen  
Wanneer: 15.30 uur & 16.00 uur.  
Prijs: Gratis!  

 
• Wat: Met Wild van Maashorstwol leer je de oeroude techniek van het wolvilten. De schapen van Wim 

en Joke Jans houden je gezelschap.  
Wie: Iedereen  
Wanneer: Vanaf 12.00 uur  
Prijs: Gratis! 

 

Donderdag 18 oktober 2018 – Nistelrode – De Nistel 

Activiteiten 

• Wat: Bierproeverij Berne Abdijbier; welk speciaal biertje smaakt naar meer 
Wie: 18+ 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 

• Wat: Heerlijke oersoep met broodjes die je zelf bakt boven het vuur. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 

• Wat: Live muziek op het terras. Meezingen is verplicht! 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Rondleidingen door belevenistuin. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 
Prijs: Gratis! 



 

 

• Wat: Voor de kleintjes; klauteren in de klimtuin, reuzenbellenblaas, knutselen met hout en 
knuffelen met dieren. 
Wie: Kinderen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Met Wild van Maashorstwol leer je de oeroude techniek van het wolvilten.  De schapen 
van Wim en Joke Jans houden je gezelschap. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 
Prijs: Gratis! 

• Wat: We fietsen over dreven en driften naar Natuurcentrum De Maashorst. Daar gaa nwe te 
voet, begeleid door een specialiste op dit gebied, naar het nabijgelegen terrein met grafheuvels 
uit de Romeinse tijd. Neem je eigen fiets mee!   
Wie: Iedereen 
Wanneer: De tocht vertrekt om 10.00 uur en 13.00 uur vanaf de Nistel. Neem je eigen fiets 
mee. Je kunt ook rechtstreeks naar het Natuurcentrum in Slabroek fietsen.  

• Wat: Coaching met paarden. Ontdek de positieve invloeden van paarden op de mens. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 

• Wat: Traiteur Plank. Een borrelplankje met hapjes rechtstreeks uit de regio. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 

• Wat: Ontdek de kruidentuin bij het MRK en maak je eigen kruidenthee. 
Wie: Iedereen kan de theetuin ontdekken. Kinderen kunnen hun eigen kruidenthee maken. 
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 
Prijs: Gratis 
 
 
 



 

 

• Wat: De Oervorst. Luister naar de verhalen van de Oervorst in de grote tent op locatie.  
Wie: Iedereen  
Wanneer: 15.30 uur & 16.00 uur.  
Prijs: Gratis!  

 
• Wat: BBQ van Big Boys Quality. Geniet van een écht gebraden oervarken.  

Wie: Iedereen  
Wanneer: Vanaf 12.00 uur  

 
• Wat: Social Monday. Oerhandige tips voor jouw social-kanalen. 

Wie: Iedereen  
Wanneer: Vanaf 12.00 uur 

Vrijdag 19 oktober 2018 – Schaijk – Camping Hartje Groen 

• Wat: Beweeg en Leef. Verschillende activiteiten gericht op jouw fysieke en mentale 
gezondheid. 
Wie: Voor iedereen die zich inschrijft. Alle info vind je hier.  
Wanneer: De hele dag. 
Prijs: Prijzen verschillen per programma. Zie informatie. 

• Wat: Een lezing van arts, cardioloog en schrijver Remko Kuijpers over 'OERgezond leven'. 
Wie: Voor degene die zich aanmelden. Alle info vind je hier. 
Wanneer: 19.30 uur. 
Prijs: €10,- p.p. 

• Wat: Tree Climbing. Klim onder begeleiding naar de toppen van de hoogste bomen. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis 

• Wat: Met Wild van Maashorstwol leer je de oeroude techniek van het wolvilten.  De schapen 
van Wim en joke Jans houden je gezelschap. 
Wie: Iedereen 

https://www.bezoekdemaashorst.nl/uploads/media/5b8d0357b0079/programma-beweeg-en-leef-pdf.pdf
https://www.bezoekdemaashorst.nl/uploads/media/5b8d032fc3db6/informatie-lezing-oergezond-pdf.pdf


 

 

Wanneer: De hele dag 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Meet en Greet met Docus de Das.  Je kunt met hem op de foto of een oermasker 
knutselen en je kunt zelf een letterspeurtocht lopen. Wie weet win je een leuke prijs! 
Wie: Iedereen. Maar met speciale aandacht voor de kleintjes. 
Wanneer: Docus is er van 13.00-16.00. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Open Dag wisent wengebied. ARK heeft het wengebied van de wisent de hele dag 
opengesteld voor publiek. Ontmoet de rangers bij de ingang van het gebied en loop met hen de 
wisent tegemoet.  
Wie: Iedereen 
Wanneer: 13.00 uur – 16.00 uur 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Op expeditie naar de grote grazers met boswachters Marc & Maurice 
Wie: Iedereen 
Wanneer: 11.30 uur - 13.00 uur 
Prijs: Gratis 
 

• Wat: DJ's Bram en Kim van Radio Feel Good maken er een feestje van. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 17.00 uur. 
Prijs: Gratis! 

• Wat: Coaching met paarden. Ontdek de positieve invloeden van paarden op de mens. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: De hele dag 

• Wat: Maashorst Catering. Tapas hapjes uit de streek. 
Wie: Iedereen 
Wanneer: Vanaf 15.00 uur. 
 

https://www.facebook.com/pg/RadioFeelGoodnl/photos/?ref=page_internal


 

 

• Wat: De Oervorst. Luister naar de verhalen van de Oervorst in de grote tent op locatie.  
Wie: Iedereen  
Wanneer: 15.30 uur & 16.00 uur.  
Prijs: Gratis! 

 
• Wat: Peuters en kleuters in het wild van Koru Kindercoaching.  

Wie: Peuters en kleuters. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst. Dat kan 
via info@korukindercoaching.nl  
Wanneer: 15.00 uur 
Prijs: Gratis! 

 

mailto:info@korukindercoaching.nl

