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ma 14 oktober
avondklimmen 
Stel je oerinstinct op de proef en bedwing  
het klimparcours in Uden in het donker!
19.00 - 20.30 uur: 8 t/m 12 jaar
21.00 - 22.30 uur: > 12 jaar 
Klimpark Uden

woe 16 oktober
oerevent keent
In Keent aan de Maas komt het Oerfestival  
tot leven. Daar brandt het vuur en proef 
je oerlekker smaken. Je kunt mee op een 
spannende zoek tocht naar het oerrund, je eigen 
pizza of een fossiel maken en nog veel meer.  
11.00 - 19.00 uur · Infopunt Keent

Een greep uit de activiteiten: 
Expeditie naar het oerrund, struintocht naar  
het water, zaadbommetjes gooien, fossielen 
maken, zef pizza en appelsap persen.

excursie naar het urnenveld
Wandelend of met huifkar op ontdekkingstocht 
naar het prehistorisch grafveld bij Slabroek. 
10.30 uur · Natuurcentrum De Maashorst

ponymiddag
Borstelen, versieren, coaching. Alles draait om 
pony’s en paarden deze middag! 
13.00 - 16.00 uur · Kinderboerderij De Elzenhoek

do 17 oktober
oerevent hartje groen
Van proeverij en Docus de Das speurtocht  
tot huifkartocht en boomklimmen, haal  
de oermens in je naar boven tijdens het 
Oerevent bij Hartje Groen. Voor jong en  
oud is er vanalles te beleven. Deze herfst 
vakantie wordt er een voor in de boeken.  
Volg je oerinstinct en ga!
11.00 - 17.00 uur · Charme Camping Hartje Groen 

Een greep uit de activiteiten:  
Boomklimmen, mindfulrun en-walk, bootcamp, 
huifkartocht, speurtocht, poepsafari en expeditie 
naar het oergebied.

alpacabeleving
Rol als een alpaca in het zand, vlucht voor  
gevaar en knutsel met hun zachte wol. 
9.30 uur - 17.00 uur · Alpacafarm Vorstenbosch

scharrelkids, herfst in het bos
Op zoek naar paddestoelen, samen met  
(o)pa en (o)ma. Spannend en leerzaam.  
Want de IVN gids kan je er alles over leren.
13.30 uur · Parkeerplaats Naat Piek

vr 18 oktober
wandelcoaching 
Met aandacht wandelen in de natuur. 
9.00 - 10.30 uur · Natuurcentrum De Maashorst

eitempera workshop
Maak je eigen verf met ei. Kunstenares 
Lisa Beckers legt uit hoe grond uit de Maashorst  
is verwerkt tot pigment en je gaat natuurlijk zelf 
aan de slag. Optioneel met fietstocht en lunch.
09.30 - 12.00 uur:  Fietstocht 
12.00 - 13.00 uur:  Oerlunch
13.30 - 15.30 uur:  Workshop 
Atelier Anders

oergondisch genieten
Natuur, cultuur en gezelligheid komen samen  
bij het Voorhuis tijdens een verrassende  
en culinaire middag en avond. 
15.00 uur: Workshop vachtvilten
17.30 uur: Demo schapenhoeden
18.00 uur:  Start oergondische avond  

met o.a. wijnproeverij
Gastenverblijf het Voorhuis

za 19 oktober
minifoodtruckfestival
Terwijl de kinderen klimmen en klauteren  
in het indoor speelbos is het heerlijk toeven  
op het terras van Charlie met de foodtrucks  
van Maashorst catering.
12.00 - 19.00 uur · Familierestaurant Charlie

mindful run clinic
Niet soft, maar stoer en echt luisteren  
naar je lichaam. 
9.00 - 10.30 uur · Naat Piek

oerbierfestival
Met zowel lokale als Belgische bieren,  
gebrouwen van het oeringrediënt ‘Gruut’,  
wordt het genieten geblazen.  
12.00 - 22.00 uur · Brabantse Hoeve

halloween in hoessenbosch 
Een tocht door het donkere bos, waarbij  
je van alles tegen het lijf loopt. bloedstollend, 
doodeng, maar ook super spannend! 
Tijdsblokken reserveren via de website

zo 20 oktober
oerevent de nistel
Geniet van lekkere dranken en spijzen in het 
Koffiehuis,komravotteninhetspeelbosofhaalde
oermens in jezelf naar boven in de beleeftuin. Kom 
jij tijdens Oerfestival De Maashorst naar De Nistel? 
11.00 - 19.00 uur · De Nistel

Een greep uit de activiteiten:  
Streekmarkt, broodjes bakken, foto-expositie, 
boomstamkunst, kampvuur en live muziek. 

oerevent zevenbergen
Ontmoet de dieren op het terrein en  
volg het oerpad langs stOERe activiteiten. 
Vakantiepark Zeven bergen opent haar  
bosrijke deuren tijdens Oerfestival De Maashorst.  
10.30 - 19.00 uur · Vakantiepark Zevenbergen

Een greep uit de activiteiten:  
Excursie naar het vorstengraf, snelle huifkarrit, 
workshop natuurfotografie, geocache, knutselen, 
live-muziek, keramiek en hunting games.

speuren naar wildsporen
Op zoek naar sporen van onder andere dassen, 
vossen, hazen en reeën. Met een beetje geluk,  
en je natuurlijke oerinstinct, is er de kans  
om tijdens schemering oog-in-oog te staan  
met het klein wild. Reserveren verplicht.
14.00 - 16.00 uur · Startlocaties via website

tuur mee naar de vogels
Kijk mee door een telescoop en leer van  
ervaren vogelaars over de bijzonderheden van  
de vogeltrek. Herken de vogels en hun geluid.
10.30 - 12.00 uur · Telpost vogelwacht Uden

algemeen
De meeste activiteiten zijn gratis, maar voor  
sommige moet je betalen en/of reserveren.  
Kijk voor het volledige en actuele programma op 
oerfestivaldemaashorst.nl

speelbos
In speelbos ‘Da’s leuk’, is het tijdens het oerfestival  
extra leuk! Hier verdwaal je maar al te graag.
11.00 - 17.00 uur

Een greep uit de activiteiten:
OerArt, boomklimmen, boomkroonexpeditie, peuters  
en kleuters in het wild, dierenmaskers knutselen,  
maak je eigen wandelstok of naambord van hout,  
workshop oermuziek, bostheater en natuurlijk  
gewoon klimmen en klauteren in het Speelbos.

beleefroute
Stap voor stap kom jij steeds meer te weten over  
het Oergebied in Brabant. Ga mee op expeditie of  
vraag de boswachter het hemd van het lijf.  
11.00 - 17.00 uur

Een greep uit de activiteiten:
Schapendemo, wolvilten, bomenatelier,poepsafari, 
paardencoaching, workshop cyanotypie,  
waterweetjes, enge beestjes zoeken. 

zandvlakte
oerlekkerbos
Proef de sfeer en hapjes in het Oerlekkerbos. Onder  
een stretch tent met live muziek is het goed toeven.
11.00 - 19.00 uur

dunes games oerrace
Moedig je familie of vrienden aan tijdens hun strijd  
in de arena waar oerkrachten samen komen. 
10.00 - 16.00 uur · Prijsuitreiking 16.30 uur

wood camp
Lepelsnijden, fikkie stoken en hakken of zagen  
met hout. In het Salt Woodcamp doe je mee aan  
spannende ouder-kind workshops.  
11.00 - 16.00 uur

bekijk het actuele programma op oerfestivaldemaashorst.nl

een week  
barstensvol 
activiteiten

zo 13 oktober
herperduin

In de bossen van Herperduin gonst 
het van de activiteiten. Kom klimmen, 

klauteren en knutselen. Doe mee 
met excursies, demonstraties en 

workshops. Strijd mee met de oerrace 
of moedig de stoere deelnemers aan. 

Geniet van bostheater, lekker eten  
en muziek. Klaar voor de start!

iedere dag
Tijdens het oerfestival trekt het schapenvolk 
dwars door De Maashorst. Dagelijks maken  
de herders met hun kudde, honden, wolspin
sters en viltsters een wandeltocht, waarna zij hun  
kamp opslaan. Ze geven er workshops en  
vertellen er verhalen. Kom jij een kijkje nemen?  
Programma te vinden op de website.

ook op zondag 13 oktober!
romeinsfeest

Wil je weten hoe de Romeinen leefden? Kom dan  
een kijkje nemen tijdens de Romeinse dag op Slabroek.  

Voor deze dag ook wel ‘Terra Romana’ genoemd.  
11.00 - 16.00 uur · Natuurcentrum Slabroek

Een greep uit de activiteiten:  
Maak je eigen armband, veldlopen en detectoren, pottenbakken,  
kruidenthee maken, romeinse hapjes, verkleden als een romein.

panenzo


