vak
man
schap

da’s pas ‘n vakman!
brouwers wil van haren
en wil princen

wijnboer kees
van den broek

Nog geen jaar na
hun start wordt hun
oerlekkere tripel Bastion
verkozen tot Brabants
Lekkerste Bier. Dat is
Wilskracht!

Wijngaard De Kreitsberg
is goed voor zo’n 7.000
flessen Maashorstwijn
per jaar. Volledig duur
zaam geproduceerd.
En dat proef je.

boer spierings

Als mede-eigenaar van
graanpletterij Meesters
van de Halm werkt hij met
biologische granen uit
Nederland. Het resultaat?
Ontbijtgranen waar je met
liefde je bed voor uitkomt.

meer
vakmannen
ontdekken?
oerlekkermaashorst.nl

Dit initiatief is ontwikkeld door VVV Noordoost-Brabant.
Concept en ontwerp Huyswerk | Druk Drukkerij Buuts

Samen met zijn vrouw
Mayke verovert Koen
De Maashorst met verse
friet van eigen teelt: ‘We
willen mensen een écht
frietje laten proeven.’

aardbeienboeren
jan en birgitte

Bij Boer Spierings draait
het om eerlijk en puur.
Wie de op het erf
gelegen landwinkel
binnenstapt, proeft
het meteen.

graanmeester
rob van den berg

frietboeren koen
en mayke van dun

maak ‘t mee!

molenaar
ad van lamoen

Jan en Birgitte v ormen
het vakmanschap achter
Aardbeien Drive-in J&B:
‘Een aardbei is passie.’

Toen Ad tien jaar geleden
met pensioen ging,
startte hij als molenaar
bij de Kilsdonkse Molen:
‘Bezoekers staan vaak
met open mond te kijken.’

landbouwkundig
ingenieur sjef
van dongen

Sjef veranderde de achter
tuin in een voedselbos
en geeft samen met zijn
vrouw advies over eetbaar
landschap: ‘Met Fruitzforlife willen we laten zien
dat het anders kan.’

oerlekker
Het oergebied in Brabant
is stoer, ruw en echt. Dat
geldt niet alleen voor de
natuur en het landschap,
maar ook voor de mensen die
er wonen en werken. Eerlijke,
hardwerkende boeren en verwerkers
met oog voor het milieu, gezondheid
en smaak. Wat zijn onze producten
uit de streek en waar zijn deze te
vinden? Het antwoord: Overal! Ga
op avontuur en kom vakmanschap
beleven. Jij maakt het mee.

het oer
gebied vol
vakmannen
Door de hele Maashorst zijn vak
mannen en -vrouwen bezig met
het produceren, verwerken
en aanbieden van oerlekkere
streekproducten. Hun appels, kazen
en bieren vinden gretig aftrek,
winnen prijzen en liggen vooraan in
de supermarkt. Puur en oerlekker
eten vraagt om passie voor het vak.
En dat hebben ze, de vakmannen en
-vrouwen uit De Maashorst.

trek erop
uit en
ontmoet de
vakmannen

ik heb ‘t meegemaakt!
Neem deze kaart mee tijdens je ontdekkingstocht en vink af waar je
geweest bent. Zo laat jij iedereen zien wat je hebt meegemaakt.

beschikbaarheid

Veel streekproducten zijn onlosmakelijk verbonden met een seizoen.
Daarnaast werken de vakmannen en -vrouwen er het hele jaar hard
aan om het beste uit hun product te halen. Ben je van plan om de
vakmannen en -vrouwen te bezoeken? Check dan zeker hun websites
voor het actuele aanbod en de openingstijden.
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Wie van lekker eten houdt, moet in
De Maashorst wezen. Het gebied
kookt over van trotse boeren en
(h)eerlijke streekproducten.
Kersen, kaas en rundvlees.
Om maar wat te noemen. Wijk
van de gebaande paden, trotseer
bomen, beken en beesten en beleef
Oerlekker Maashorst. Of je nu fietst,
wandelt of met de auto komt.
Van vak tot man en schap,
jij maakt het mee. Volg je
oerinstinct en ga!

de maashorst
kookt over
helemaal van (de) streek

Kom naar de landwinkel, sla je slag
en neem wat van het boerenleven
mee naar huis.

landwinkel boer spierings

berghem

Hun tripel Bastion werd verkozen tot
Brabants Lekkerste Bier. Plof neer op het
terras bij de molen en kom het beleven.
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van gaard tot glas
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bernheze

Ontdek de vergeten ambachten
of volg een rondleiding in
het biologische voedselbos.

Sluit aan in de rij voor de aardbeien
drive-in. Van aardbei met slagroom
tot een heerlijke smoothie,
heb jij je bestelling al klaar?

cuppen - ploegmakers vof

smaak van streeck
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heeswijk-dinter

aardbeien van jan & birgitte

graanpletterij de halm
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de heische hoeve
vorstenbosch
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de kilsdonkse molen

ijscafé holland

van dun’s verse frieten
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big boys quality

Verse frieten, piepers en uien, je koopt
ze rechtstreeks bij de boer. Kom langs en
neem een stevige tas met je mee.

volkel

M

met liefde geplet

Hier wordt heerlijke granola, haver en
muesli geproduceerd. Kom je ook een
graantje meepikken?
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Meesters van De Halm
De Morgenstond 15, 5473 HE Heeswijk-Dinther
www.meestersvandehalm.nl

laat maar draaien

Ontdek hoe de molenaars de wieken
draaiende houden en laat je verrassen
door de pure smaak van molenkoek.
De Kilsdonkse Molen
Kilsdonkseweg 4, 5473 KK Heeswijk Dinther
www.kilsdonksemolen.nl
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Speur naar paddenstoelen, pluk je
eigen fruit en ontdek waar het spelt
voor je brood groeit. Ben jij klaar voor
een smakelijk avontuur?

loeilekker ijs

De koeien gespot en de speeltuin ver
kend? Tijd voor een toetje! Welke van de
dertig smaken vers boerderij-ijs kies jij?

natuurlijk gastvrij

Distilleer je eigen whisky of kom zelf
imkeren. Heb je geluk? Wie weet kun je
ook wat kersen plukken.
De Heische Hoeve
Heideweg 1a, 5472 LC Loosbroek
www.heischehoeve.com
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verser dan vers

kers op de taart

Bij dit bedrijf wordt de Maashorst-kers
met passie geteeld.
Compliment BV
Zeelandsedijk 1, 5408 SL Volkel
www.complimentbv.nl
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een koud kunstje

Tijd voor verkoeling! Kom genieten
van vers gedraaid ijs. Welke van de
35 smaken kom jij vandaag proeven?

een heus varkensleven

Rennen door de wei, wroeten in
de grond en baden in een modder
bad, kom jij een kijkje nemen in het
leven van het Duroc varken?

Trek wat peren uit de fruitautomaat
en neem een zakje Snappels mee
voor tijdens je avontuur.

IJsboerderij Cleefshoeve
Berkenvenseweg 2, 5473 NN Heeswijk Dinther
www.cleefshoeve.nl

ontdekken, proeven en beleven

Vers is pas echt vers als je het
dichtbij haalt. Daarom halen veel
horecabedrijven het hier.

snack voor onderweg

Fruitsorteerbedrijf Van den Elzen
Korte Dijk 2, 5411 BJ Zeeland
www.biologischeappelsenperen.nl

IJscafé Holland
Promenade 51, 5401 GM Uden
www.ijscafeholland.nl
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Smaak van Streeck
Hoogslabroekseweg 2, 5406 VP Slabroek
www.smaakvanstreeck.nl

F

Van Dun’s Verse Frieten
Patersweg 18, 5406 XJ Uden
www.vanduns.nl
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In het bijenteeltmuseum kom je alles
te weten over de imkerij. Uitgeleerd?
Blijf nog even plakken in het
winkeltje met verse honing en gelei!

Heerkens groente en fruit
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode
www.heerkensgroenteenfruit.nl

Aardbeien van Jan & Birgitte
Looweg 2, 5406 PL Uden
www.aardbeienvanjan.nl

perfecte portie piepers

bij-zonder lekker

Landerij VanTosse
Laantje van Cumberland, 5343 AA Oss
www.landerijvantosse.nl

loosbroek

ijsboerderij cleefshoeve
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fruithof de brand

fruitsorteerbedrijf van den elzen
D

Portobello’s, champignons, scoor
jouw paddenstoelen bij het
vers-automaat en plan alvast een
rondleiding door de kwekerij.

Imkerij Ecopoll
Leiweg 5c, 5386 KR Geffen
www.ecopoll.nl
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wijngaard de kreitsberg

nistelrode

Fruithof De Brand
Brand 14, 5411PB Zeeland
www.fruithofdebrand.nl

in de rij voor ‘n aardbei
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Wijngaard De Kreitsberg
Kreitsberg 14a, 5411 RH Zeeland
www.dekreitsberg.nl

los in ‘t voedselbos

landerd

J

heerkens groente en fruit

een échte champion

Van de Voirle Paddenstoelenhuis
Achterschaijkstraat 16, 5351 NB Berghem
www.hetpaddenstoelenhuis.nl

schaijk

landerij van tosse

imkerij ecopoll

Wilskracht Stadsbrouwerij
Molensingel 6, 5371 AW Ravenstein
www.stadsbrouwerijravenstein.nl

Tuur over de wijngaard, leer hoe wijn
gemaakt wordt en laat je verrassen
door de smaak van een vers wijntje.

herpen

oss
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op zoek naar de vakmannen ...
volg je oerinstinct en ga!
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van de voirle paddenstoelenhuis

Landwinkel Boer Spierings
Oijenseweg 284, 5346 JG Oss
www.boerspierings.nl

brabants lekkerste bier

B

wilskracht stadsbrouwerij
A

dikke pret bij het eierloket

stoken en roken

Steel de show en serveer
mind-blowing BBQ Food bij jou thuis.
Big Boys Quality
Loopkantstraat 23a, 5405 NB Uden
www.bigboysquality.nl

Een ei hoort erbij! Koop je verse
scharreleitjes aan het eierloket.
Cuppen – Ploegmakers VOF
Kleine Graspeel 9, 5411 RA Zeeland

laat je
oerinstinct je
in de steek?

Ben je een beginnende avonturier,
niet bekend met het gebied of
vind je het gewoon fijner om een
fiets-, wandel- of autoroute
te volgen? Geen probleem! Ga naar
oerlekkermaashorst.nl/vakmanschap
en vind de route die bij jou past.

