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Wellicht kom je aan één dag te kort om het gevarieerde aanbod 
te genieten. Geen nood: voor een meerdaags verblijf kun je 
terecht op enkele campings, vele B&B’s, groepsaccommodaties 
en hotels.

Hoogtepunten op de evenementenkalender van de gemeente 
zijn: de Brabantsedag, KunstSmullen, Sterksel Sterk in Kunst 
en de GezondDorp Belevingsmarkt. Overigens valt er het hele 
jaar door te smullen van kunst en cultuur in Heeze-Leende. Te 
denken valt aan de rijke historie van Kasteel Heeze, aan de St. 
Petrus Bandenkerk in Leende, de St. Janskapel in Leenderstrijp, 
Kloostervelden in Sterksel en de Achelse Kluis op 100 meter van 
onze gemeentegrens.

Samen bieden de vier dorpskernen een gevarieerd aanbod 
aan Meesterwerken op het gebied van kunst en cultuur, 
streekproducten, winkels, cafés en restaurants. Wil je de vleugels 
wat verder uitslaan? Dan zijn er via de A2, de A67 en via het 
NS-station en ander openbaar vervoer goede verbindingen met 
Eindhoven, Den Bosch, Geldrop, Tilburg en Valkenswaard.

Geniet van het aanbod in deze brochure, en geniet vooral van je 
bezoek aan Heeze-Leende.

Te midden van de uitgestrekte natuurgebieden van de 
Strabrechtse Heide, de Groote Heide en de Achelse Kluis liggen 
de vier dorpskernen van de gemeente Heeze-Leende. Heeze, 
Leende, Sterksel en Leenderstrijp ademen rust en ruimte.
Zij nodigen vooral ook uit om te recreëren en om te genieten 
van de lokale Meesterwerken.

Rond 1900 vingen de schilders van de Haagse School de 
ongerepte natuur, de dorpsgezichten, de langgevelboerderijen 
en het boerenleven in olieverf. In dit industriële tijdperk gaf 
Heeze-Leende een heuse schilderskolonie de inspiratie om 
het in hun ogen romantische boerenleven om te zetten in 
Meesterwerken van schilderkunst. Van de ruim 20 kunstenaars 
zijn Jan Sluijters en Henriette Pessers wel de bekendsten. Omdat 
velen hun onderkomen in Heeze ‘betaalden’ met schilderijen, 
zijn in enkele restaurants en galerieën nog steeds werken van 
de schilderskolonie te bewonderen. Natuurlijk zijn in de loop der 
tijd veel van die idyllische plekjes verdwenen, maar in alle vier 
dorpskernen is het landelijke verleden nog duidelijk herkenbaar. 

Heeze-Leende vormt een perfecte uitvalsbasis voor allerlei 
activiteiten. De natuur nodigt uit tot wandelen, fietsen, 
mountainbiken en paardrijden. Via uitgepijlde routes, 
knooppuntenroutes en arrangementen kom je op de mooiste 
plekjes. Bij de verschillende natuurpoorten en in de dorpskernen, 
is er volop gelegenheid om te genieten van een hapje of een 
drankje.

DE SCHEUTER IN LEENDE

FONTEINBEELD NABIJ ST. PETRUS BANDENKERK, LEENDE
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evenementenagenda

Heeze-Leende vormt de perfecte uitvalsbasis 
voor allerlei activiteiten. De natuur nodigt uit tot 
wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden. 
En de kernen bieden een gevarieerd
aanbod op het gebied van meesterlijke kunst en 
cultuur, een goed gesorteerd winkelaanbod met 
diverse streekproducten. Ook op culinair gebied 
staat Heeze-Leende zijn mannetje.

Meesterlijke evenementen die zeker het 
bezoeken waard zijn: De Brabantsedag, 
waarbij 16 huizenhoge theaterdecors met wel 
tweeduizend acteurs op de laatste zondag van 
augustus door de straten van Heeze trekken. 
Het evenement Kunstsmullen in oktober en 
november brengt jong en oud op laagdrempelige 
wijze in contact met verschillende vormen van 
kunst en cultuur. De lokale horeca neemt daarbij 
het smulgedeelte voor haar rekening. Daarnaast 
mag ik natuurlijk de in het oog springende 
monumenten zoals het kasteel en de prachtige 
kerken niet onvermeld laten. En ook niet de vele 
kleine monumenten die onze gemeente rijk is.
En vergeet de vele activiteiten en evenementen 

niet, veelal georganiseerd door het rijke 
verenigingsleven in de kernen van onze 
gemeente. Ze maken een bezoek aan onze 
gemeente meer dan de moeite waard. En wordt 
het te laat om naar huis te keren of wil je langer 
blijven? Diverse verblijfsmogelijkheden staan 
tot je beschikking. Tenslotte bieden diverse 
ondernemers je de kans om even te ontsnappen 
aan hectische werkelijkheid. Kies tijdig voor even 
uitrusten, opladen en een dagje quality time.

Op www.vvvheezeleende.nl vind je meer 
informatie over onze gemeente. Je bent 
natuurlijk ook van harte welkom bij één van onze 
informatiepunten (boekhandel Lektura in Heeze 
en ’t Brouwershuis in Leende) of bij de VVV-
automaat aan ons gemeentehuis.

Graag tot ziens in onze mooie
gemeente Heeze-Leende,
Jan de Bruijn, locoburgemeester
en wethouder Recreatie en Toerisme

Gemeente Heeze-Leende biedt ‘Ruimte voor Meesterwerken’. Heeze-Leende bestaat uit vier 
vriendelijke Brabantse dorpen, die stralen gezelligheid uit; met leuke terrasjes, toprestaurants 
en vele bezienswaardigheden. Heeze-Leende is omringd door overweldigende en gevarieerde 
natuurgebieden: Strabrechtse Heide, Leenderbos, Groote Heide, Herbertusbossen en Achelse Kluis. 
De natuurgebieden ademen rust en ruimte en nodigen vooral uit om te recreëren en te genieten van 
de lokale Meesterwerken.

Op deze pagina zie je een greep uit de vele 
evenementen die in de loop van het jaar in 
Heeze-Leende plaatsvinden.

Er staat een agenda op www.heeze24.nl, de 
digitale lokale krant voor de hele gemeente.
Alle evenementen zijn uiteraard ook te vinden
op www.vvvheezeleende.nl.

Lammetjes dagen / meestal zon- en feestdagen in april, mei

Halfvastenmarkt Leende / maandag 23 maart

Heeze Leeft / zondag 5 april

JP Balki Event (run) / zaterdag 11 april

Een kijkje in de schuur van Boer Arie / 2e Paasdag, 13 april 

Nationale Molendag / weekend 9 en 10 mei

GezondDorp Belevingsmarkt / zondag 24 mei

Concours Hippique Leende / Pinksteren, 30-31 mei en 1 juni

Avondvierdaagse Leende / 1-5 juni

Sterksel sterk in kunst / weekend 6 en 7 juni

Avondvierdaagse Heeze / 9-12 juni

Kempenlandrit / zondag 21 juni

Classic Rally Heeze / zondag 21 juni

Beachvolleybal Heeze / weekend 27 en 28 juni

Happy Friday Buitendiner / vrijdagen in juli en augustus

Buitengewoon Lind / weekend 3 en 4 juli

Heezer Fietsweekend / 31 juli, 1 en 2 augustus

Fiets 3-daagse Leende / 7-8-9 augustus

Kermis Heeze / 8-11 augustus

Kermis Leende / 15-18 augustus

Strabrechtse Heidedag Heeze / vrijdag 16 augustus

Brabantsedag / zondag 30 augustus

Open Monumentendag / weekend 12 en 13 september

Heezer Parelrally / zondag 4 oktober

Meijldijkrally Heeze/Geldrop / zondag 18 oktober

Kunstsmullen / oktober / november

Rotary Santa Run / december

Winterevents in elke dorpskern / december

Schaapskooi aan de plaetse, heeze
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Dood doet leven
De beste kans om wilde dieren te spotten in 
het Leenderbos is achter het wildkijkscherm. 
Op deze open plek in het bos worden 
regelmatig aangereden dode dieren neergelegd, 
bijvoorbeeld reeën. Dit is een initiatief van 
verschillende natuurorganisaties die hopen op 
deze manier een aantal (zeldzame) aaseters te 
lokken. Van achter het scherm zie je mogelijk 
raven, dassen, marters, roofvogels en allerlei 
soorten kevers.

De topstukken
van Heeze-Leende

Wildscherm Dood doet leven

Kluizerweg

Leende

9
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 Kunst
&Cultuur

aandacht voor MEESTERLIJK 
cultureel erfgoed

Uit archeologische vondsten blijkt, dat dit 
gebied al in de prehistorie bewoond werd. 
Vanaf Karel de Grote (rond 800) tot in de 14e 
eeuw was de heerlijkheid Heeze, Leende en 
Zesgehuchten een vrije heerlijkheid. Dat houdt 
in dat het geen onderdeel uitmaakte van een 
hertogdom of graafschap. Het gebied van de 
heerlijkheid liep van de Belgische grens tot 
Stratum, dat nu onderdeel van Eindhoven is. 
In 1334 werd de heerlijkheid Heeze, Leende 
en Zesgehuchten ingebracht in het hertogdom 
Brabant, in ruil voor kasteel Gaasbeek bij 
Brussel. 

Vanaf 1880 ontpopte Heeze zich als trekpleister 
voor kunstenaars. Taferelen van schaapherders, 
aardappelrooiers, buitenleven, boerderijen en 
sprekende koppen waren dankbare onderwerpen 
voor kunstschilders. Ze werden er gastvrij 
onthaald. De kerncollectie van het Peter van 
den Braken Centrum in Sterksel bestaat uit 
werk van deze schilderskolonie. Voor eigentijds 
expressionisme en moderne kunst kun je terecht 
in diverse galerieën en ateliers. Dorpshuis 
’t Perron zorgt een cultuuragenda met theater, 
film, lezingen en muziekconcerten. 

Heeze is met circa tienduizend inwoners het 
grootste dorp van de gemeente. Het prachtig 
gelegen Kasteel Heeze behoort tot de weinige 
authentieke kastelen in Nederland die nog 
bewoond worden. Het is opengesteld voor 
publiek.

Sterksel is het kleinste en wellicht het meest 
merkwaardige dorp. Begin twintigste eeuw wilde 
een ondernemer deze plek omtoveren in een 
luxe tuindorp. Gronden werden ontgonnen 
en vennen drooggelegd. Er werd zelfs een 
smalspoorlijntje aangelegd. Een monument, 
bestaande uit 15 meter smalspoor, herinnert 
daaraan. Het dorp floreerde. Helaas kwam deze 
droom nooit helemaal uit door het faillissement 
van de initiatiefnemer.

Op de grens van het Leenderbos en Leenderstrijp 
bevindt zich een Duitse Radarpost uit de Tweede 
Wereldoorlog die nog grotendeels intact is.

Hier houdt men van kunst, 

cultuur en rijke historie.
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Bij Atelier Artistique ontdek je de ‘meesterschilder’ in jezelf in het ruime landelijke atelier vlakbij de 
Strabrechtse Heide en de schaapskooi. In een natuurrijke ontspannen omgeving met een gemoedelijke 
sfeer, schilder je samen met anderen en ontdek je je creativiteit. Je eigen werk is leidend voor het 
schilderproces. Je kiest je eigen stijl die je onder begeleiding verder ontwikkelt.

Naast de reguliere ateliertijden worden er ook workshops gegeven zowel voor individueel werken als voor 
groepswerken of voor familie of vriendengroep. Er is keuze uit een aantal thema’s. Na de workshop ga je 
met een eigen ‘meesterwerk’ naar huis om daar van je eigen kunstwerk te genieten. 

Galerie Kempro laat afwisselend werk zien van outsiders en reguliere kunstenaars. De hoge kwaliteit van de 
tentoonstellingen, in combinatie met de uitstraling van de galerie, maken Kempro tot een plaats waar kunst, 
kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar ontmoeten.

In het atelier van Kempro worden kunstvoorwerpen en ambachtelijke producten gemaakt. Volgens oude 
ambachtelijke technieken wordt statig handgeschept papier gemaakt. Van oude jeans worden op een 
weefgetouw trendy vloerkleden en kussens geknoopt. Mooi hoogwaardig keramiek maakt de productenlijn 
van Kempro compleet. Het werk van de kunstenaars is via de kunstuitleen voor een breed publiek 
beschikbaar.

De Kliuw - Ondernemers in Kunst, opgericht in 1991, brengt kunst op een persoonlijke manier onder de 
aandacht bij particulieren en bedrijven. Door kunst in een natuurlijke omgeving te presenteren, wordt 
getracht de toegankelijkheid te vergroten. Tweemaal per jaar organiseert De Kliuw een huisexpositie, 
waarbij van zo’n vijftien kunstenaars werk wordt tentoongesteld.

Door intensief contact met zowel klant als kunstenaar brengt De Kliuw kunst dichter bij haar publiek en dat 
helpt om het zoeken naar het geschikte kunstwerk te vereenvoudigen. Specifieke opdrachten zijn hierdoor 
ook mogelijk. De Kliuw verzorgt adviezen, bemiddeling bij aankoop, verkoop, verhuur en lease van kunst. 

Rul 22  -  5591 TW Heeze

06-29422066

Dr. Ruttenpark 10  -  6029 TK Sterksel

040-2279121



          

Kreijl 28  -  5591 TR Heeze

040-2240570  -  06-51102616

welkom@atelier-artistique.nL

www.atelier-artistique.nl

info@kempro.nl

www.kempro.nl

info@dekliuw.nl

www.dekliuw.nl

Atelier Artistique

Atelier Galerie Kempro

Dorpshuis ’t Perron is hèt sociaal-cultureel centrum van Heeze. Het is er gezellig en sfeervol. In de 
theaterzaal kun je genieten van cabaret-, muziek-, toneel-, film- en kindervoorstellingen. Zie de website voor 
het complete overzicht. 

Je kunt er ook terecht voor een hapje en een drankje. Aan de grote leestafel kun je in comfortabele stoelen 
en onder het genot van een kopje koffie, de krant lezen, gratis internetten of je verdiepen in de vele 
tijdschriften. Voor degenen die graag biljarten, staan er twee biljarts ter beschikking. Wil je een ruimte 
huren? Voor een relatief laag huurbedrag worden er ruimtes beschikbaar gesteld voor activiteiten en 
vergaderingen.

Schoolstraat 48  -  5591 HM Heeze

040-2264252        
info@tperron.nl

www.tperron.nl

Dorpshuis ’t Perron

Galerie de Kliuw  

Kasteel Heeze is een van de laatste bewoonde kastelen in Nederland. Het is een rijksmonument. Een 
rondleiding neemt je mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden: de prachtige wandtapijten, het 
Romeinse bad en de authentieke 18e-eeuwse interieurs. Je maakt kennis met de opmerkelijke geschiedenis 
van het kasteel en zijn bewoners. Deze locatie is ook het perfecte decor voor bruiloften, partijen en 
zakelijke bijeenkomsten. Het is een officiële trouwlocatie

Rondleidingen: 
van 1 mei t/m 30 sept. op zondag om 14.00 en 15.00 uur Op woensdag om 14.00 uur 
Van 1 juli t/m 31 augustus op woensdag om 15.00 uur. Daarnaast op afspraak. 

Kapelstraat 25  -  5591 HC Heeze

040-2261431      
info@kasteelheeze.nl

www.kasteelheeze.nl

kasteel heeze

De websites www.heeze24.nl en www.leende24.nl geven dagelijks het meest actuele nieuws uit de 
gemeente Heeze-Leende op een overzichtelijke website. Hierop staat ook de agenda met alle activiteiten 
van het hele jaar in deze mooie Brabantse gemeente.

Nieuws, achtergronden, interviews en informatie over ‘De Parel van Brabant’ houden je op de hoogte van 
alles dat er te doen is. Je ontdekt wat er georganiseerd wordt op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, sport, 
evenementen en natuur. En je ziet de diverse aanbiedingen van lokale ondernemers.

        
Postbus 56  -  5590 AB Heeze

06-53539224

redactie@heeze24.nl

www.heeze24.nl

heeze24.nl  &  leende24.nl
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Het Peter van den Braken Centrum is een streekmuseum, waar wisselende exposities worden gehouden 
van schilderkunst uit de eigen collectie en van hedendaagse kunstenaars.

De kerncollectie van het museum bestaat uit werk van Brabantse kunstenaars die in de eerste helft van 
de twintigste eeuw in het schildersdorp Heeze of omgeving woonden en werkten. Het zijn meesterwerken 
van Jan Kruysen, zijn zoon Antoon Kruysen, Peter van den Braken, Henriëtte Pessers, Martin Roestenburg, 
A.J. Groenewegen, Hen Euverman en Peer van den Molengraft. Het museum is geopend op zaterdag en 
zondag van 14.00-17.00 uur. De entree is gratis.

Heezerweg 2  -  6029 PP Sterksel

040-2266019  -  040-2261640

info@petervandenbrakencentrum.nl

www.petervandenbrakencentrum.nl

Peter van den Braken Centrum

Marianne Baijens geeft “vitamines voor de ziel”. Ze coacht mensen in hun persoonlijke groei, bewustwording 
en ontwikkeling op allerlei gebied. Ook is ze gecertificeerd nalatenschapscoach. Ze ontvangt je graag in haar 
eigen praktijk voor coaching en advies. Hierbij maakt ze gebruik van creatieve materialen.

Ze geeft schilderlessen op woensdagochtend en verzorgt schilderworkshops op maat in het atelier in haar 
knusse jaren-50 woning in Leende. Bij mooi weer werkt ze buiten in haar diepe tuin of op een schilderachtige 
locatie. Ze organiseert schilderreizen naar het Italiaanse Abruzzo.
De workshops zijn geschikt voor particulieren en bedrijven: een compleet verzorgde dag om creatief te 
genieten en ontspannen.

Dorpstraat 124  -  5595 CK Leende

06-29075875  
info@mariannebaijens.nl

www.mariannebaijens.nl

Marianne Baijens

tableaux is er voor alle online en offline media, gedrukt en interactief. Naast het maken van media, denken 
we graag mee over hoe deze media gepromoot kunnen worden. En hoe ze het beste vormgegeven kunnen 
worden. Een totaalpakket, van idee tot uitvoering. 

Wij maken online producten, zoals een nieuwe website, een aantrekkelijke app, een functionele webshop of 
een strategisch social media beleid. Maar ook offline weten we de weg: een mooie banner voor een beurs, 
een groot reclamebord langs het voetbalveld, een representatief magazine of een nieuwe huisstijl. 
We wijzen je graag de weg in de wereld van online en offline media.

    
Jan Deckersstraat 29  -  5591 HN Heeze

040-2265550

info@tableaux.nl

www.tableaux.nl

tableaux mediamakers

De Brabantsedag is een begrip in Brabant, Nederland en zelfs daarbuiten.
Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen met ruim tweeduizend acteurs trekken door de straten van Heeze 
met indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Een bijzonder evenement voor jong en oud, waarin ernst 
en humor, werkelijkheid en fantasie elkaar afwisselen. Het verleden van het Hertogdom Brabant wordt op 
een geheel eigentijdse wijze tot leven gebracht. Een overdonderde belevenis!
 
‘De grootste theaterparade van het jaar’ vind plaats op zondag 30 augustus 2020 en start om 13.30 uur.
Het thema dit jaar is: ‘MET VERVE’

Postbus 72  -  5590 AB Heeze

040-2263139    
info@brabantsedag.nl

www.brabantsedag.nl

STICHTING brabantsedag

Kasteel heeze

15
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Tintelen en     
     prikkelen

Hoe vergroot je de kans op ontmoetingen en 
sociale interactie? Het plaatsen van beeldende 
kunst is een antwoord op deze vraag. Zo 
ontstond de bijna twee kilometer lange, 
permanente kunstroute ‘Prikkels en Tintelingen’ 
op het voormalige instellingsterrein Providentia. 
Drie kunstenaars lieten zich inspireren door deze 
bijzondere plek, de historie en haar bewoners. Zij 
maakten kunstwerken die als basis de heilzame 
kracht van de natuur hebben. 

De topstukken
van Heeze-Leende

Kunstroute Prikkels & Tintelingen

Kloosterlaan

Sterksel

17
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CulinairMeesterlijk op
culinair gebied

Hoe klein de gemeente ook is, op culinair 
gebied blinkt Heeze-Leende uit. Bourgondische 
gastvrijheid en Brabantse gezelligheid staan 
hoog in het vaandel. In deze streek wordt 
veel aandacht besteed aan het samen lekker 
uitgebreid eten en drinken. 

De diversiteit aan restaurants is indrukwekkend. 
Van pannenkoekenhuis tot theehuis, 
van eenvoudige lunchroom tot twee-
sterrenrestaurant, voor elke smaak en voor 
ieders budget is een passende locatie te 
vinden. Veel restaurants en cafés hebben een 
fantastische ligging. Zo kijkt de een uit op de oude 
kerktoren van Leende, ligt de ander pal langs het 
Sterksels Kanaaltje en geniet je op veel terrassen 
van het uitzicht op uitgestrekte velden en bossen. 

Vrijwel elk etablissement heeft een lange 
geschiedenis. Een pand met een interessant 
verhaal is bijvoorbeeld rijksmonument 
’t Brouwershuis in Leende. In 1815 gebouwd 
en in gebruik genomen als bierbrouwerij. De 
laatste 50 jaar deed het dienst als hotel en café. 
Tegenwoordig is het volledig gerestaureerde 
pand een woon/werklocatie voor mensen 
met een beperking en zijn er diverse functies 
ondergebracht zoals een day-kaffee en een B&B.

Bovenaan de lijst van culinair genot staat Tribeca. 
Dit restaurant werd direct vanaf de opening 
(2017) in de Michelin-gids bekroond met twee 
sterren. De meesterlijke gerechten worden 
geprezen om hun verfijnde en fantastische 
smaakbeleving. 

Met zo’n culinaire diversiteit zijn er genoeg 
redenen om een bezoek aan Heeze-Leende 
te combineren met een heerlijke lunch of een 
avondvullend diner. In diverse arrangementen 
worden aantrekkelijke suggesties gedaan.

Meer info is te vinden op de volgende pagina’s 
van deze gids, via www.vvvheezeleende.nl en 
via de altijd actuele app van VVV NL (gratis te 
downloaden).

Hoe klein de gemeente

ook is, op culinair gebied

blinkt Heeze-Leende uit. 
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Brasserie Loef is een in 2019 geopende brasserie gelegen aan de Kasteellaan van Heeze. In deze geheel in 
stijl verbouwde brasserie kun je genieten van dagelijks verse gerechten uit eigen keuken! In de zomer geniet 
je op het nieuwe terras met een bijpassend hapje en drankje. Voor de kinderen is er speelgelegenheid 
aanwezig. Brasserie Loef is geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.

Partycentrum De Hooizolder Heeze is medio 2018 heropend. In deze authentieke locatie kunnen wij je 
evenement van begin tot eind verzorgen. Of het nu gaat om een personeelsfeest, trouwerij, jubileum of 
koffietafel. De Hooizolder biedt je de juiste ambiance. Het Partycentrum is op afspraak geopend.

‘t Brouwershuis is een gerestaureerd rijksmonument uit 1815. Tot 1926 werd er bier gebrouwen. In een 
gezellige ambiance zijn diverse functies ondergebracht. Zo wonen er mensen die verbonden zijn aan 
Stichting De Schakel. In het Day-kaffee kun je terecht voor een kop koffie met gebak, lunch of diner. Alle 
huisgemaakte gerechten zijn vers, indien gewenst koolhydraatarm en in alle gevallen Meesterlijk lekker. 
In de bediening werken bijzondere mensen die je gastvrij ontvangen. 

Naast het restaurant met (feest)zaal is ‘t Brouwershuis een B&B met drie kamers. 
Het VVV - agentschap van Leende is er gevestigd.

Café de Brug is een oud, bruin café en het is al tientallen jaren een begrip in Heeze. Gezelligheid staat hier 
voorop, onder het genot van een lekker drankje en een vers bereid broodje! Het café heeft een overkapt 
terras en een interne rokersruimte. Er zijn biljarts en dartboards aanwezig, zowel in het rokersgedeelte 
als in het niet-rokersgedeelte. Ook heeft het café beamers waarop live sportwedstrijden kunnen worden 
uitgezonden. 

Café de Brug biedt mogelijkheden voor feesten, vergaderingen en koffietafels.
Neem gerust contact op voor meer informatie.

Kapelstraat 29

5591 HC Heeze

Oostrikkerdijk 1  -  5595 XC Leende

040-2954520      

    

        

Ginderover 2  -  5591 JP Heeze

040-2264953

info@brasserieloef.nl

www.brasserieloef.nl

brouwershuis@stichtingdeschakel.nl

www.hetbrouwershuis.org

D_rooijakkers@hotmail.com

www.debrug-heeze.nl

Brasserie Loef  &  partycentrum de hooizolder

‘t Brouwershuis  -  VVV Leende

Cafe de Brug

info@dehooizolderheeze.nl

www.dehooizolderheeze.nl

Wees gegroet bij De Broeders.

In het klooster Providentia, gelegen in de woonwijk Kloostervelden te Sterksel ,vind je deze schitterende 
ontmoetingsplaats! De afgelopen decennia stond het klooster zo goed als leeg. Tot nu, want … ‘De Broeders’ 
zijn terug! Je bent van harte welkom in het hart van Kloostervelden.

Geniet van heerlijke gerechten in de brasserie of het lunchrestaurant, kook met passie in de kookstudio, 
heb een inspirerende bijeenkomst in één van de multifunctionele ruimtes. Vier en gedenk in de Kapel, of 
laat je verleiden door mooie producten bij Werk aan de Winkel. Kortom: ontmoet elkaar bij De Broeders.

Dr. Ruttenpark 6  -  6029 TK Sterksel

040-2279188  
debroeders@kempenhaeghe.nl

www.debroeders.com

De Broeders  -  vvv informatiepunt

In de theewinkel van England’s Pride vind je alles wat te maken heeft met de Engelse High Tea. Van 
verschillende theesoorten tot cider, fudge, biscuits en de echte clotted cream!

Er is een Tearoom waarin je kunt genieten van een echte Engelse High Tea in een knusse, huiselijke sfeer. 
Wel graag even van tevoren reserveren.

Kruisboomstraat 1  -  5591 HV Heeze

040- 2265507  
info@englandspride.nl

www.englandspride.nl

England’s Pride

Café Roothans is een gezellig bruin dorpscafé dat al bestaat sinds 1922. Voor diverse verenigingen is dit 
café het thuishonk. Jong en oud voelt zich thuis in café Roothans, waar door het jaar heen verschillende 
leuke activiteiten georganiseerd worden. Een goed getapt ‘pilske’ staat hier hoog in het vaandel. Maar ze 
hebben ook een diversiteit aan biersoorten van het vat.

Je kunt bij café Roothans tevens terecht voor een feestje of een vergadering.
Daarnaast kun je gezellig buiten zitten op het verwarmde terras.

Dorpstraat 132  -  5595 CK Leende

040-2061346  
info@caferoothans.nl

www.caferoothans.nl

Cafe Roothans
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‘n Meesterlijke
    parade

De Brabantsedag is een begrip in Brabant, 
Nederland en zelfs daarbuiten. Maar liefst 16 
wagenbouwersgroepen met ruim tweeduizend 
acteurs trekken door de straten van Heeze met 
indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors.
 Een bijzonder evenement voor jong en oud, 
waarin ernst en humor, werkelijkheid en 
fantasie elkaar afwisselen. Het verleden van 
het Hertogdom Brabant wordt op een geheel 
eigentijdse wijze tot leven gebracht. Een 
overdonderde belevenis! 

De topstukken
van Heeze-Leende

brabantsedag heeze

zondag 30 augustus 2020

www.brabantsedag.nl

2322

Het thema dit jaar is: ‘MET VERVE’
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Café De Scheep vind je in hartje Sterksel vlakbij de Os en de kerk. Een gezellig bruin café met een kleine 
kaart en een groot terras. Het café is rolstoeltoegankelijk en je kunt hier genieten van een hapje en een 
drankje. 

Naast het café vind je Frituur De Scheep, met verse friet, diverse snacks, belegde broodjes, heerlijk softijs 
en milkshakes. Frituur en Café De Scheep zijn gelegen aan diverse fietsroutes. Hier kun je genieten van een 
lekker moment van rust met een hapje en een drankje.

In het centrum van Heeze vind je de bijzondere zaak “Eventjes Eten”. De hele dag door kun je kiezen uit 
bijzonder belegde broodjes, poké bowls, huisgemaakte salades of wokgerechten met aardappelen, pasta, 
noedels of rijst. Dit alles wordt à la minute vers voor je bereid in onze open keuken met veel verse groenten. 
Kijk op onze site voor onze menukaart. Alle gerechten van onze kaart kun je ook meenemen voor thuis of 
op jouw vakantieadres. 

Op ons gezellige terras kun je genieten van een kopje koffie met ons bijzondere gebak. 

Tot ziens in onze eetwinkel! Theo en Ingrid

Pastoor Thijssenlaan 3  -  6029 RL Sterksel

040-8435799

Kapelstraat 51  - 5591 HD Heeze        

040-2889760

frituurencafedescheep@gmail.com

info@eventjeseten.nl

www.eventjeseten.nl

Frituur en Cafe de Scheep

Eventjes Eten

Heidecafé de Strabrechtse Heide is een heerlijk rustpunt waar je na een lange wandeling of fietstocht kunt 
genieten van de natuur en van elkaar. Je proeft hier de regio met producten uit eigen tuin en van de lokale 
leveranciers. 

Maak je bezoek aan Natuurpoort De Plaetse nog leuker! Heidecafé De Strabrechtse Heide biedt 
namelijk diverse arrangementen en activiteiten. Denk hierbij onder andere aan wandelingen met de 
schaapskudde met uitleg van de herder, of een rondleiding met een boswachter. Het heidecafé is 
onderdeel van Kempenhaeghe: een vooruitstrevend expertisecentrum op het gebied van epilepsie en 
neurowetenschappen.

De Plaetse 71A  -  5591 TX Heeze

040-2279817      

      

heidecafe@kempenhaeghe.nl

www.heidecafe.nl

Heidecafe de Strabrechtse Heide

Pannenkoekenhuis De Clown is een knus en gezellig pannenkoekenhuis met een kaart waarop voor 
iedereen iets lekkers te vinden is. Voor mensen die niet van pannenkoeken houden is er een ruime keuze 
uit andere gerechten. Alle pannenkoeken zijn gemaakt zonder koemelk en ook glutenvrije pannenkoeken 
behoren tot de mogelijkheden.

Voor kinderen beschikt De Clown over een leuke ballenbak en speelgoedkisten. Tevens is er, direct 
grenzend aan het terras, een overzichtelijke speeltuin. Je kunt een tafel reserveren, maar binnen lopen 
zonder afspraak mag ook altijd!

Valkenswaardseweg 31a  -  5595 XB Leende

040-2063008        
info@declown.nl

www.declown.nl

Pannenkoekenhuis de Clown

Cafetaria ’t Klumpke is sinds 1984 een begrip in de regio en ver daarbuiten. ‘t Klumpke is door de jaren 
heen uitgegroeid van een friettent naar een modern cafetariabedrijf. In de moderne keuken maken zij vele 
snacks en sauzen op ambachtelijke wijze. Elke dag bakken ze verse friet. Je kunt er genieten van een breed 
assortiment van heerlijke verse broodjes tot volledige maaltijden. 

Voor klanten die een koolhydraatarm voedingspatroon volgen, is er een speciale kaart. De cafetaria is een 
uitstekend vertrek-, eind- of rustpunt voor vele fietsroutes die in de nabijheid liggen. Tevens kun je hier je 
elektrische fiets opladen.

Dorpstraat 116  -  5595 CK Leende

040-2062116    
cafetaria@klumpke.info

www.klumpke.info

Restaria ‘t Klumpke

Dineren, lunchen, wandelen of fietsen in het Heezerbosch? 

De karakteristieke langgevelboerderij verbergt een bijzonder sfeervol café-restaurant. Een perfecte 
uitvalsbasis of aanlegplaats voor een heerlijke wandeling of fietstocht door de Groote Heide of het 
Leenderbos. Het terras zorgt bij mooi weer voor een zonnige en relaxte ambiance met een verfrissend 
biertje of wijntje. Of warm je in de winter even lekker op bij de gezellige openhaard.

Wij beschikken over diverse wandel- en fietsroutes, verkrijgbaar in het restaurant.

Heezerenbosch 6 - 5591 TA Heeze

040-2262161        
info@deboschwachter.nl

www.deboschwachter.nl

Restaurant de Boschwachter



 

Kunst onder
  de snelweg

Hoe maak je van een eenvoudig tunneltje 
een waar Meesterwerk? Je ziet het in het 
Strijpertunneltje. Deze tunnel vormt een 
verbinding tussen de kernen van Leende en 
Leenderstrijp. Een mural vertelt het verhaal 
van Leende. De fresco werd ontworpen door 
Beeldentemmers en is gerealiseerd met 
bewoners in de buurt. Niet te hard rijden, dus! 

De topstukken
van Heeze-Leende

Strijpertunnel

Dorpstraat / Strijperstraat

Leende

2726
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Restaurant Ratatouille is een Frans Mediterraan georiënteerd restaurantconcept dat is gevestigd in het 
bourgondische Heeze & Nuenen. Bij Restaurant Ratatouille staat beleving centraal. Met de dagelijkse 
aanvoer van verse producten heeft ons team goud in handen en bereiden wij de klassiekers uit Frankrijk en 
omliggende landen op pure ambachtelijke wijze. 

Au revoir bij Restaurant Ratatouille in Heeze of Nuenen!

Jan Deckersstraat 43  -  5591 HP Heeze

040-7858367      
heeze@restaurantratatouille.nl

www.restaurantratatouille.nl

Restaurant Ratatouille

Restaurant-Brasserie De Scheuter ligt midden in het mooie Brabantse Leende en biedt een uniek uitzicht 
op de oude kerktoren van het dorp. Ongeveer 350 jaar geleden was het pand een herberg en een bakkerij. 
Later bleef de bakkerij bestaan. Sindsdien draagt het de naam De Scheuter, wat de Brabantse naam is voor 
de inschieter van brood in de oven van een bakkerij. 

Je kunt bij De Scheuter terecht voor een avondvullend diner. Je kunt er genieten van seizoensgerechten op 
het sfeervolle terras of heerlijk gemoedelijk lunchen bij de haard in de brasserie. De Scheuter is ook geschikt 
als accommodatie voor je bruiloft of (bedrijfs)feest.

Dorpsstraat 52-54  -  5595 CJ Leende

040-2061686 of 040-2062526  
info@scheuter.com

www.scheuter.com

Restaurant de Scheuter

Italiaans specialiteitenrestaurant La Fortuna ligt aan de Heezerweg 22 te Sterksel. Voorheen was het ruim 
10 jaar gevestigd in een piepklein pandje aan de Nieuwendijk in Heeze. Inmiddels is deze mooie nieuwe 
locatie gevonden! Deze ligt in een prachtige bosrijke omgeving die voor iedereen goed bereikbaar is. Er is 
parkeergelegenheid voor de deur. 

Het restaurant biedt je meer ruimte. Met mooi weer is het gezellige terras geopend dat direct langs het 
Sterksels kanaaltje ligt. Wat hetzelfde is gebleven: de vertrouwde kwaliteit, de gastvrijheid en de gezelligheid. 
Graag tot ziens in Sterksel!

    
Heezerweg 22  -  6029 PP Sterksel

040-2262206

fortuna@horecamail.nl

www.restaurant-la-fortuna.nl

Restaurant La Fortuna

In het centrum van Leende ligt Nobel, een statig pand met een heerlijk rustig, schaduwrijk tuinterras 
aan de achterzijde. Nobel heeft een eigen parkeerterrein en voldoende stalling voor fietsen. 

Gastvrije, correcte bediening is standaard. De keuken werkt graag met verse, lokale en huisgemaakte 
producten. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een lunch, om te borrelen en voor een diner. Daarnaast 
biedt men er ook High Tea, High Beer en High Wine aan (te reserveren). 

Nobel staat voor vertrouwd, hoffelijk en vooral groothartig genieten!

          
Dorpstraat 42  -  5595 CH Leende

040-2061731

info@nobel-leende.nl

www.nobel-leende.nl

Restaurant Nobel

Tapperij De Zwaan is een bruisend en veelzijdig eetcafé voor jong en oud, gelegen naast de ingang van 
Kasteel Heeze. Geniet binnen in het sfeervolle café of buiten op het (verwarmde) terras van een heerlijke 
lunch, een lekker glas speciaalbier of Heezer appeltaart. Zakelijke gasten kunnen hier heerlijk werken, 
dankzij gratis wifi.

’s Avonds is De Zwaan een gezellige bruine kroeg, met eens per maand live muziek. De tapperij heeft diverse 
mogelijkheden voor feesten, bruiloften, borrels en vergaderingen voor groepen van ongeveer 20 tot 200 
personen.

Kapelstraat 23  -  5591 HC Heeze

040-2264357

info@tapperijdezwaan.nl

www.tapperijdezwaan.nl

Tapperij de Zwaan

Een gezellig terrascafé aan de rand van de Groote Heide, direct in het bos. Gelegen aan fietsknooppunt 
76. Naast de stal is er een gastvrij bruin café met serre en open haard en een klein boerderij ‘museum’. Je 
kunt hier terecht voor huifkartochten, kinderfeestjes, feesten en partijen (w.o. bbq’s). Je komt terecht in een 
sfeervolle en gemoedelijke Brabantse omgeving. 

Geniet van een heerlijk kopje koffie met vers appelgebak en van een heerlijk koud biertje van de tap of uit 
de fles. Je kunt ondertussen je elektrische fiets opladen. 

Voor de kinderen is er een speeltuin. Er zijn paarden en er is kleinvee.

Kreijl 40  -  5591 TR Heeze

040-2856440      

          

TomTom adres: Jan Raassensweg

(einde vd weg) te Geldrop

Stal van Meijl  -  Cafe de Boerderij
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De Keukenkamer staat voor beleving en interactie. Met dit “Chefs Table concept” geniet je van meerdere 
luxe kleine gerechten in een comfortabele barsetting vanaf 2 personen tot maximaal 12 personen. Ook 
voor een besloten groepsdiner de ideale setting.

In het ruime restaurant met lounge dineer je aan ronde tafels in een gemoedelijke sfeer.
Ook in de prachtige tuin verwelkomen Jan en Claudia je graag.

Jan Deckerstraat 7  -  5591 HN Heeze

040-2263232  
info@restaurant-tribeca.nl

www.restaurant-tribeca.nl

Tribeca Keukenkamer en Restaurant

buitengebied sterksel

VVV Agentschap Heeze
Jan Deckersstraat 19a, Heeze 
(Lektura)
040 - 2261857

VVV Agentschap Leende
Oostrikkerdijk 1, Leende
(‘t Brouwershuis)
040 - 2954520

VVV I-point
Jan Deckersstraat 2, Heeze
(buiten bij het gemeentehuis)

VVV I-point
 Jan Deckersstraat 19a, Heeze 
(binnen bij Lektura)

VVV Informatiepunt Leenderstrijp 
Strijperstraat 51, Leenderstrijp 
(Coop Sint Jan)

VVV Informatiepunt Heeze
De Rul 22, Heeze
(Natuurpoort de Plaetse)

VVV Informatiepunt Sterksel
Dr. Ruttenpark 6, Sterksel
(De Broeders)

VVV Informatiepunt Sterksel
Pastoor Thijssenlaan 1a, Sterksel 
(SPAR Sterksel)

vvv agentschappen vvv i-points vvv informatiepunten

www.vvvheezeleende.nl

VVV app (gratis)

recreatief.hl@gmail.com
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Nostalgische 
kruidenierswinkel

Kruidenierswaren kopen op de pof. Dit is niet 
alleen iets van de vorige eeuw, want het kan nog 
steeds bij Coop Sint Jan. Dit is de oudste nog 
zelfstandige kruidenierswinkel van Nederland. 
De winkel is in 1916 opgericht door de inwoners 
van Leenderstrijp. Het doel was om met de 
winkel een eigen lagere school te bekostigen. 
Strijpenaren waren lid van de winkelvereniging 
en dat zijn ze nog steeds. Zij willen de winkel en 
de rijke historie die hieraan verbonden is graag 
behouden. De sfeer is nog steeds ouderwets, 
maar het aanbod voldoet aan alle wensen van de 
huidige tijd.

De topstukken
van Heeze-Leende

Coop Sint Jan

Strijperstraat 51

Leenderstrijp

3332
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NatuurMeesterlijk genieten in 
gevarieerde natuur De gemeente Heeze-Leende is volledig 

omgeven door prachtige natuurgebieden: 
de Strabrechtse Heide, de Herbertusbossen, 
het Leenderbos en de Groote Heide. Ieder 
natuurgebied heeft zijn eigen karakter.

In de Herbertus-bossen, een groot landgoedbos 
achter Kasteel Heeze, staan prachtige oude loof- 
en naaldbomen. Het is ook het stroomgebied van 
de Sterkselse Aa, een sterk meanderend beekje. 
Het bos is vernoemd naar Herbertus van Heeze, 
de eerste Heer van Heeze. Via brede lanen en 
bospaden langs vennen en heidevelden kom je 
in Natuurreservaat de Strabrechtse Heide. Met 
een oppervlakte van ruim 1.850 hectare is dat het 
grootste aaneengesloten heideveld van Brabant. 
Rond de vennen groeien bijzondere planten en 
wemelt het van de libellensoorten, heikikkers 
en padden. De heide wordt onder andere in 
stand gehouden door begrazing met schapen 
en Schotse hooglanders. De schaapskooi op de 
Plaetse is de thuishaven van de kudde van bijna 
350 Kempische Heideschapen. 

Het zuidelijker gelegen Leenderbos was vroeger 
één groot heide- en vennengebied. In de jaren 
’30 van de vorige eeuw is er veel naaldbos 
aangeplant. Dankzij broedplaatsen, poelen en 
grote open vlakten is het een levendig habitat 
voor vogels, reeën, vossen, hazen en konijnen. 
Een prachtig stukje natuur dat tevens te paard te 
verkennen is. 

De Groote Heide is één gigantisch 
grensoverschrijdend natuurgebied. Vanaf 
Eindhoven bestrijkt het zo’n 20 kilometer in 
zuidelijke richting, tot over de Belgische grens. 
Wie de juiste route zoekt, kan een enorme 
oppervlakte droge en vochtige heide ontdekken, 
afgewisseld met vennen, stuifzand en bos. Een 
dag lang ongestoord zwerven door dit enorme 
gebied is geen enkel probleem.

Ieder natuurgebied heeft zijn 

eigen karakteristieke kenmerken
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Sinds het ontstaan in 1975 was Haviksoord in menig opzicht afwijkend. Het lidmaatschap is beschikbaar 
voor iedere beoefenaar van de golfsport. Men kwam en komt er voor de golfsport. Haviksoord kent geen 
starttijden voor haar leden. De golfbaan is in goede conditie, met extra aandacht voor de greens. Er is een 
gezellig compact clubhuis waar men terecht kan voor een hapje en een drankje. 

De baan en het ‘thuisgevoel’ van de spelers zijn voor de Golf Club de hoofdzaken. Gastspelers zijn van 
harte welkom. Actuele greenfee prijzen vind je op de website en voor reserveringen kun je bellen met 
040 2061818. 

De Ronde Bleek is een agrarisch bedrijf dat zich richt op het kweken van diverse vissoorten voor zowel 
menselijke consumptie als voor de hengelsport. 

Voor diverse vormen van hengelsport biedt de Ronde Bleek goede mogelijkheden. Zo kun je hier vissen 
op karper. Met de vliegenhengel kun je vissen op meerdere soorten forellen en (Amerikaanse) baarzen. 
Gevangen regenboogforellen mogen tegen meerprijs worden meegenomen. 

Wanneer je komt vissen is een eventuele overnachting op de Ronde Bleek mogelijk.

Maarheezerweg Noord 11  -  5595 XG Leende

040-2061818

De Bleek 2a  -  6029 PE Sterksel

06-13230690    


info@haviksoord.nl

www.haviksoord.nl

info@derondebleek.nl

www.derondebleek.nl

Haviksoord Golf Club

Manege De Molenberg is prachtig gelegen aan de rand van het Leenderbos, direct aan de A2 afslag Leende/
Valkenswaard. De Molenberg biedt tal van hippische mogelijkheden: stalling van je pony/paard of deelname 
aan groeps- of individuele paardrijlessen. Ook een buitenrit (80 km ruiterpad) behoort tot de mogelijkheden.

Natuurlijk ben je ook van harte welkom om gezellig een kop koffie te drinken op het sfeervolle terras of aan 
de gezellige bar. Je kunt hier ook kiezen voor een gerecht van de kleine kaart. Er zijn diverse mogelijkheden 
voor vergaderingen en bijeenkomsten of voor het vieren van een feestje.

Valkenswaardseweg 29C  -  5595 XB Leende

06-21871317  -  06-13314837      
info@manegedemolenberg.nl

www.manegedemolenberg.nl

Manege de MolenbergDe Ronde Bleek

Eetcafé en ruitersportcentrum Manege Meulendijks ligt op de rand van de Strabrechtse heide, aan 
prachtige fiets-, wandel- en ruiter- & menroutes. 

Het eetcafé in Oostenrijkse stijl is dagelijks vanaf 12.00 uur geopend voor een uitgebreide maaltijd of 
versnapering. Er is een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Liever te paard over de heide? Het is mogelijk 
om buitenritten te maken onder professionele begeleiding op een van de manegepaarden. Natuurlijk 
behoren paardrijlessen ook tot de mogelijkheden. Manege Meulendijks verzorgt lessen in western, 
dressuur, springen, carrousel en buitenrijden. Voor alle mogelijkheden, ook voor bedrijven, kun je een kijkje 
nemen op de website.

          
Strabrechtseheideweg 6  -  5591 TZ Heeze

06-12708022  -  06-21802911

info@manegemeulendijks.com

www.manegemeulendijks.com

Manege Meulendijks

Natuurbegraafplaats Schoorsveld is een schitterend natuurgebied met open velden, bossen en prachtige 
vennen. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. 
Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een fris geurende douglasspar. Een plek die 
onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor 
altijd behouden blijft.

    
Somerenseweg 116  -  5591 TN Heeze

040-3032300

contact@schoorsveld.nl

www.schoorsveld.nl

Natuurbegraafplaats Schoorsveld

Wil je een mooie mountainbike tocht maken, maar heb je geen fiets ter beschikking? Jan Adams verhuurt 
mountainbikes om de MTB-routes in de gemeente Heeze-Leende en omgeving te verkennen. Je kunt op 
een gezonde en avontuurlijke wijze kennis maken met het ongekende natuurschoon van deze gemeente.
Jan Adams Fietsen is ontstaan uit een passie voor fietsen en staat voor 50 jaar ervaring met racefietsen. 
Voor al je wensen op het gebied van fietsen kun je hier terecht.

Open op maandag t/m vrijdag van 16:00-20:00 uur en op zaterdag van 09:00-16:00 uur.
Woensdag gesloten.

Kapelstraat 12  -  5591 HE Heeze

040-2262187

janadamsfietsen@gmail.com

www.janadamsfietsen.nl

Jan Adams Fietsen
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Brabants Landschap beheert in de gemeente Heeze-Leende ruim 1400 hectare bos, heide en vennen, 
inclusief historische visvijvers, vleermuizenkelders en natuurbruggen. Daarmee zorgen zij ervoor dat 
Noord-Brabant het thuis blijft van vele vrij levende planten- en diersoorten. Met een netwerk van 
enthousiaste vrijwilligers zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de 
biodiversiteit buiten de beschermde gebieden. 

Ontdek natuurgebied Valkenhorst vanuit het informatiepunt bij Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven. 
Met horeca, voldoende parkeergelegenheid en achtergrondinformatie over het gebied is Jagershorst hét 
startpunt voor je wandel- of fietstocht in de prachtige natuur van Valkenhorst.

Einde Boschlaan in Heeze (werkschuur)

0411-622775        
info@brabantslandschap.nl

www.brabantslandschap.nl

Stichting Brabants Landschap
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Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland: 265.000 ha natuur die we beschermen, die 
je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Leende heeft het Leenderbos; 
Heeze heeft de Strabrechtse Heide. Samen twee immense natuurgebieden om eindeloos rond te zwerven. 

Het Leenderbos is ongeveer 2400 hectare groot en bestaat voor een groot deel uit naaldbomen, heide, 
vennen, stuifzand, kronkelpaden en beekdalen. De Strabrechtse Heide is met 1850 hectare het grootste 
aaneengesloten heidegebied van Noord-Brabant. Een onmetelijke vlakte van struik- en dopheide, 
jeneverbessen en vennen.

Strijperpad 5  -  5595 XR Leende

040-2065668            
e.schram@staatsbosbeheer.nl

www.staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer

de groote heide, leende
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Het bijzondere 
werk van Kempro

Het atelier van Kempro biedt plaats aan ruim 20 
getalenteerde ambachtsmensen en kunstenaars, 
allen cliënten binnen Kempenhaeghe met 
bijzondere artistieke talententen. Binnen 
de galerie van Kempro vinden schitterende 
exposities plaats van kunstenaars (met of zonder 
handicap) uit binnen- en buitenland. Dit maakt 
Kempro tot een plaats waar kunst, kunstenaars 
en kunstliefhebbers elkaar ontmoeten.

De topstukken
van Heeze-Leende

Atelier en Galerie Kempro

Laan van Providentia 3

Sterksel 

4342
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Shoppen
Gastvrije
winkels en leuke
evenementen

Vriendelijkheid en service staan in de winkels 
van Heeze-Leende hoog in het vaandel. 
Samen bieden de dorpen een uitgebreid 
winkelaanbod. In combinatie met eetcafés, 
lunchrooms en restaurants maakt het de 
gemeente aantrekkelijk voor een gezellig dagje 
shoppen. Naast modezaken, woonwinkels 
en cadeauboetieks is er aandacht voor 
streekproducten. Op zaterdag is er bij de 
korenmolen St.Victor vers meel verkrijgbaar en 
een bezoek aan Heeze-Leende is niet compleet 
zonder kennismaking met de befaamde Heezer 
geitenkaas en het lokale Rufus bier.

Het winkelaanbod is veelzijdig, zowel op het 
gebied van kleding, als voor outdoor- en 
sportartikelen. Maar ook in bloemen en planten, 
lectuur, cadeaus en woonaccessoires is er volop 
keuze. Diverse supermarkten zijn zeven dagen 
per week geopend. De meeste winkels zijn te 
vinden in Heeze en Leende aan de doorgaande 
weg.  Op donderdagochtend vindt in Heeze 
de weekmarkt plaats bij het gemeentehuis. 
Tijdens de Brabantsedag in het laatste weekend 
van augustus vindt in het centrum een 
kunstmarkt plaats. En in het najaar kun je tijdens 
Kunstsmullen drie weken lang genieten van kunst 
en lekker eten in Heeze, Leende en Sterksel.

In Leende wordt in het voorjaar de traditionele 
halfvastenmarkt ‘Lind Mèrt’ op touw gezet. Op 
het dorpsplein verkopen ondernemers hun 
waar tegen aantrekkelijke prijzen. Leendenaren 
brengen er hun vaak zelfgemaakte producten 
aan de man. Sinds jaar en dag is tijdens dit 
folkloristisch event de unieke Lindse Brokmop 
verkrijgbaar. 

Ook in het voorjaar in Leende: de GezondDorp 
Belevingsmarkt. Via marktkramen, lezingen en 
workshops kun je er informatie verzamelen over 
een gezonde leefstijl. Er is aandacht voor goede, 
eerlijke voeding, voldoende beweging en voor 
slaap & bioritme. 

Het aanbod bij de 

gastvriendelijke winkeliers in 

Heeze-Leende is veelzijdig.
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Bakkerij Vedder
De Echte Bakker

Met liefde voor lekker & passie voor ambacht

Albert Heijn Boonaerts staat bekend om zijn brede assortiment, kwaliteit en service. De supermarkt 
verkoopt niet alleen bijzondere producten die je vaak uitsluitend in een speciaalzaak aantreft, het is ook een 
betaalbare winkel voor de alledaagse boodschappen. Hier ben je verzekerd van een uitstekende kwaliteit 
voor een redelijke prijs. Kortom: elke dag voordeel in hartje Heeze. Albert Heijn verwelkomt je graag in de 
winkel!

Naast het pand ligt een parkeerplaats.
Geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00-21.00 uur;
zaterdag van 08.00-20.00 uur en op zondag van 12.00-20.00 uur

Sinds 1967 laten wij onze klanten dagelijks genieten van heerlijke verse producten, gemaakt met de 
lekkerste ingrediënten en ambachtelijk vakmanschap. ’s Nachts met de meeste zorg door onze bakkers 
bereid, ’s morgens in de winkel. Als lid van het Echte Bakkersgilde is kwaliteit gegarandeerd. Puur en eerlijk, 
met de lekkerste ingrediënten. En dat verschil proef je.
 
Gemaakt met liefde voor lekker & passie voor ambacht!
 
Bestel online of kom naar onze winkel in Heeze of Leende.

Kapelstraat 69  -  5591 HD Heeze

040-2265200

Geldropseweg 110, Heeze  -  T 040-2261289

Margrietlaan 1L, Leende  -  T 040-7820115    

  
www.ah-heeze.nl

www.ah.nl

bestel@bakkerijvedder.nl 

www.bakkerijvedder.nl

Albert Heijn Boonaerts

Bakkerij vedder

Begrippen als perfectie, passie en precisie passen goed bij brillen en contactlenzen. Dat weten ze bij Ben 
van de Leur Optiek als geen ander. 

Nico zorgt steeds weer voor een schitterende brillencollectie. Hij is zeer gecharmeerd van het stoere, maar 
stijlvolle merk Chrome Hearts. Bij Ben van de Leur Optiek geven ze je het beste advies voor een passende 
bril en de juiste contactlenzen. Met de allernieuwste apparatuur en gediplomeerde medewerkers komen ze 
met uiterste precisie tot een nauwkeurige meting en word je uitstekend geadviseerd.
Ben van de Leur Optiek ziet je dan ook graag in de winkel!

Jan Deckersstraat 25A  -  5591 HN Heeze

040-2263562    
info@benvdleuroptiek.nl

www.benvdleuroptiek.nl

Ben van de Leur Optiek

Catering-service Van Grunsven beschikt sinds 1995 over een gezellig ingerichte traiteurwinkel. Je kunt er 
dagelijks van 09.00-19.00 uur terecht voor een heerlijke, gezonde maaltijd. Bijvoorbeeld als je gasten krijgt, 
geen zin hebt om zelf te koken of omdat je jezelf eens wilt verwennen. Er is volop ruimte voor meesterwerken 
en je kunt er genieten van meesterlijke maaltijden. Zo is er elke week een wisselend “Meesterlijk menu”. 

Catering-service Van Grunsven is tevens een gerenommeerd partycateringbedrijf, dat zich onderscheidt 
door het streven naar perfectie. Smakelijk en stijlvol, waarbij ze gebruik kunnen maken van jarenlange 
ervaring, met oog voor service en kwaliteit. “Jouw gasten zijn tenslotte ook onze gasten!”

Kapelstraat 26  -  5591 HE Heeze 

040-2260432  
info@cateringvangrunsven.nl

www.cateringvangrunsven.nl

Catering-service Van Grunsven

Bakkerij ’t Bakkertje werkt met de beste ingrediënten. Iedere dag ligt de winkel weer gevuld met de lekkerste 
producten zoals brood, broodjes, gebak, vlaaien en natuurlijk niet te vergeten de bekende met goud 
bekroonde brabantse kaneelkoek.

Bakkerij ’t Bakkertje is een familiebedrijf met meerdere winkels in deze regio: Beek en Donk, Heeze, 
Helmond (4x) en Mierlo. 

Kapelstraat 39  -  5591 HC Heeze

040-2261282    
www.bakkertje.nl

Bakkerij ‘t bakkertje

Sinds 2015 brouwt Brouwerij Rufus haar eigen bier. Passie voor speciaalbier en nieuwsgierigheid naar het 
brouwproces waren in 2015  de drijfveren voor het oprichten van de brouwerij. Doordat “bier & kaas” zo’n 
heerlijke combinatie is, maakt Brouwerij Rufus ook eigen bierkaas.

Het eerste speciaal-bier, de “Macker” en de eigen bierkaas, zijn volop verkrijgbaar in horeca en speciaalzaken 
in Heeze en omgeving. Inmiddels heeft de brouwer de Rufus, de Prufus, de Knoet, de Tism en de Kwart aan 
het assortiment toegevoegd.

Vraag erna en proef de passie! (De brouwerij is helaas niet te bezoeken)

Iras 28  -  5591 SG Heeze

06-52326460  -  06-21610759
info@brouwerijrufus.nl

www.brouwerijrufus.nl

Brouwerij Rufus
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Kirsten de Bruijn is sinds 2006, na het afronden van de vakschool in Schoonhoven, gediplomeerd goudsmid. 
In haar winkel/atelier maakt zij sieraden in goud en zilver. Naast haar eigen collectie heeft ze ook sieraden 
van collega goudsmeden.
Voor trouwringen, gedenksieraden, een sieraad op maat en reparaties kun je ook bij haar terecht. Heb je 
oude, gouden sieraden die je niet meer draagt? Loop dan gerust eens binnen om geheel vrijblijvend te 
informeren naar de mogelijkheden om er een nieuw sieraad van te maken.

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Jan Deckersstraat 49  -  5591 HP Heeze

040-7505302    
www.kirstendebruijn.nl

info@kirstendebruijn.nl

Kirsten de Bruijn sieraden

Het assortiment in de winkel van Boer Arie bestaat voor 90% uit biologische producten. Veel van de groenten 
teelt Boer Arie in samenwerking met verschillende zorgboerderijen uit de regio. Je kunt hier terecht voor 
groente, fruit, zuivel, scharreleieren, scharrelvlees en voor diverse streekproducten. 

De winkel van Boer Arie is open op woensdag en donderdag van 13.30-17.00 uur;
op vrijdag van 13.30-19.00 uur en op zaterdag van 09.00-14.00 uur.

  
Kreijl 19  -  5591 TR Heeze

040-2263674

www.boerarie.nl

De winkel van Boer Arie

De Wijnhoeve heeft in het verleden dienst gedaan als kasteelboerderij. Onder leiding van de nieuwe 
eigenaar Bjorn van der Putten is de Wijnhoeve een levendige wijnkoperij geworden in het hart van het dorp. 
Het nieuwe enthousiaste team en de veranderde inrichting van de winkel geven de boerderij zijn charme, 
en vormen daarmee de basis om je het goede leven te laten proeven.

Je vindt hier een breed aanbod van zorgvuldig geselecteerde wijnen, een groot assortiment speciaalbieren 
en gedestilleerde dranken en diverse delicatessen: van verse koffiebonen tot olijfolie. Iedere maand is er 
een inloopproeverij. Ook zijn er regelmatig kunstexposities.


Kapelstraat 29  -  5591 HC Heeze

040-2261686

info@wijnhoeveheeze.nl

www.wijnhoeveheeze.nl

De Wijnhoeve

De Parelkamer is een unieke winkel met een huiselijke uitstraling, waar een dagbesteding is ondergebracht 
voor jongeren met een verstandelijke beperking. In ons atelier worden meesterwerkjes gemaakt en 
vervolgens worden deze “parels” in onze winkel gepresenteerd en tegen een zacht prijsje verkocht.
Naast onze zelfgemaakte kadootjes en gepimpte meubels wordt er ook oudhollands snoepgoed verkocht. 
Met veel plezier werken wij aan opdrachten zoals traktaties voor kinderfeestjes, meubels pimpen in een 
bepaald thema, beschilderen van bordjes etc.

Loop gerust eens binnen om rond te kijken en kennis te maken met onze “parels”.
Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 09.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-16.00 uur.

  
Kapelstraat 45A  -  5591 HD  Heeze

06-39496711

info@deparelkamer.nl

www.deparelkamer.nl

DE PARELKAMER

Coop Sint Jan: een nostalgische kruidenierswinkel in een modern jasje. De winkel is in 1916 opgericht door 
de inwoners van Leenderstrijp met als doel een eigen lagere school te bekostigen. Anno 2018 is Coop Sint 
Jan een levendige, eigentijdse winkel voor inwoners én recreanten. Je kunt er terecht voor ambachtelijk 
brood, verse streekproducten, bloemen en originele cadeautjes, zoals de overheerlijke ‘Streejpse vlaoi’!

Coop Sint Jan is een ideaal  start- of rustpunt voor een heerlijke fietstocht of wandeling door het Leenderbos. 
Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid. Koop een lekker lunchpakket in de winkel en je gaat een heerlijke 
dag tegemoet. 

Strijperstraat 51  -  5595 GB Leenderstrijp

040-7602113    
winkel@coop-sintjan.nl 

www.coop-sintjan.nl

Coop Sint Jan  -  VVV Informatiepunt

De Kaasboer beschikt over een grote diversiteit aan kazen, afkomstig uit binnen- en buitenland. Ook verse 
vleeswaren, versgebrande noten, mediterrane delicatessen en een passende wijncollectie behoren tot het 
assortiment. 

Loop eens binnen en proef vooral de overheerlijke biologische geitenkaas uit Heeze.
Je kunt de Kaasboer ook volgen op Facebook.


Kapelstraat 41  -  5591 HD Heeze

040-2260999

www.dekaasboer-heeze.nl

De Kaasboer
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Smullen van
 gedichten

Maak een poëtische fietstocht lang de mooiste 
plekjes van gemeente Heeze-Leende en rijd van 
de ene gedichtentafel naar de andere. Op elke 
tafel staat een gedicht van een volwassene en 
eentje van een kind. De tekst sluit aan op de 
locatie. Zo krijgt de toch al fraaie plek nog een 
extra dimensie.

De topstukken
van Heeze-Leende

Er staan 20 gedichtentafels in Heeze-Leende

start bijvoorbeeld bij:

’t Brouwershuis, Oostrikkerdijk 1, Leende

51



52 53

PLUS Smetsers in Leende is een prachtige, nieuwe supermarkt die werkt met de Briljant-formule. Naast 
een groot aantal biologische en Fairtrade producten vind je er een breed assortiment verse en lokaal 
geproduceerde artikelen tegen scherpe prijzen. Ook is er een slijterij aanwezig. Plus Smetsers kenmerkt 
zich door echte aandacht en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

PLUS geeft meer. Je bent van harte welkom bij PLUS Smetsers!
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 08.00-20.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur.

Dorpstraat 68  -  5595 CJ Leende

040-2064180

plus.nl/supermarkten/leende/plus-smetsers

Plus Supermarkt Smetsers

Rabobank Regio Eindhoven is aanwezig in 8 gemeenten, waaronder Heeze-Leende. Aan iedere gemeente 
zijn medewerkers gekoppeld, die affiniteit hebben met de betreffende kern. Omdat ze er wonen, of omdat 
ze zich er vanuit hun werk verbonden mee voelen. Medewerkers die als ‘ogen en oren’ van de bank weten 
wat er speelt in hun omgeving en die een sterke binding hebben met de bewoners, de ondernemers en het 
maatschappelijk leven. Samen met directeur Robbert van der Vorst vormen zij het team Rabobank Heeze-
Leende en staan zij klaar voor de inwoners van Heeze-Leende.

Rabobank Servicepunt Heeze

’t Perron  -  Schoolstraat 48, heeze

heeze.leende.rre@rabobank.nl

rabobank heeze-leende

Boerderij Saanenhof staat bekend om haar streekproduct: de biologische Heezer Geitenkaas. Het 
familiebedrijf is gelegen aan de Strabrechtse Heide en het wandelgebied de Herbertusbossen. Rond 
kasteel Heeze en de weidegangen, waar de geiten en lammeren lopen, is het heerlijk vertoeven! Er worden 
ruim 600 geiten gemolken in een draaicarrousel en in de kaasmakerij wordt een breed assortiment aan 
ambachtelijke kaas geproduceerd. Er is een biologische boerderijwinkel waar je de boerin zelf aantreft.

Er zijn mogelijkheden voor excursies en uitstapjes met kaasproeverijen.
Kinderactiviteiten zijn bijvoorbeeld: geiten en lammetjes aaien, kaasje eten in de boerderijwinkel,
kaas maken bekijken. Openingstijden wo t/m za van 13.00-16.00 uur.

          
Somerenseweg 39a  -  5591 JV Heeze 

040-2262637

info@saanenhof.nl

www.saanenhof.nl

Saanenhof

Dorpsslager, cateraar en vleesleverancier, al sinds 1947. Slagerij Van Hooff is gespecialiseerd in het 
bereiden van ambachtelijk gegaarde vleesproducten. Passie gecombineerd met vakmanschap en service 
vormen de basiselementen van de visie van deze traiteur-slagerij. De producten worden dagelijks vers 
bereid om optimale kwaliteit te garanderen.

Slagerij Van Hooff denkt graag met je mee over vernieuwende producten of juist
traditionele (streek)producten voor jouw doelgroep.

Bij Van Hoof proef je het ambacht!

Nieuwendijk 36  -  5591 JK Heeze

040-2261354

info@slagerijvanhooff.nl

www.slagerijvanhooff.nl

Slagerij van Hooff

Latido is een sfeervolle woonwinkel waar je terecht kunt voor de inrichting van je huis. Denk aan: banken, 
salontafels, eetkamertafels en eetkamerstoelen. Je vindt het bij ons allemaal en je krijgt uitgebreid advies 
over de mogelijkheden. Daarna creëer je een gezellige sfeer met mooie spullen zoals lampen, kussens, 
plaids, karpetten, kaarsen, windlichten, servies, potten en heerlijke geurtjes. Bij Latido helpen de stylisten 
je graag om van je huis een echt thuis te maken. Ook voor een cadeaubon of een leuk cadeautje ben je bij 
Latido aan het juiste adres.

Onze merken: Brynxz, By-Boo, Riverdale, PTMD, Zusss, Vtwonen, Still Collection, SEVN, Lampe Berger, 
Tapparfum, WoodWick, Ted Sparks, 100% leuk, Kletspot en Wasparfum.

Jan Deckersstraat 23  -  5591 HN Heeze

040-2261233        
latido@hetnet.nl

www.latidoheeze.nl

Latido Woonsfeer & Cadeau

Boekhandel Lektura is hèt adres voor boeken en kantoorartikelen. Daarnaast hebben zij een ruim aanbod 
aan leuke magazines met binnen- en buitenlandse titels over elk onderwerp en ze hebben een breed 
assortiment aan wenskaarten voor elke gelegenheid. Ook voor het versturen van brieven, postpakketten en 
voor ING-zaken ben je hier aan het juiste adres.

Lektura huisvest tevens het VVV-agentschap in Heeze. Je kunt hier terecht voor een uitgebreid assortiment 
aan fiets- en wandelkaarten, (reis)boeken, arrangementen zoals het Heide Hapje, de Strabrechtse Smikkel 
en nog veel meer leuke VVV-producten. Daarnaast vind je hier gratis informatiefolders en brochures over 
de dorpen, over de natuurgebieden en over de regio.

      
Jan Deckersstraat 19a  -  5591 HN Heeze

040-2261857

info@lektura.nl

www.lektura.nl

Lektura  |  VVV Heeze



Een souvenir
  uit de ijstijd

Een pingo is een bolvormige heuvel, die ontstaat 
in een gebied met permafrost. Door het 
uitzetten van het bevroren grondwater, wordt de 
bovenlaag van de heuvel opgetild. De grondlaag 
scheurt en het ijs eronder gaat dooien. De 
heuvel stort in en er ontstaat een soort krater 
die zich met water kan vullen. Op deze manier 
ontstaat een ringven. Het Klein Hasselven in het 
Leenderbos is zo’n pingoruïne. In het midden 
van het ven ligt een eiland van levend hoogveen. 
Eromheen een smalle ring van water. Een 
bijzonder natuurfenomeen dat je toch echt eens 
met eigen ogen moet gaan bekijken!

De topstukken
van Heeze-Leende

KLEIN HASSELVEN

LEENDERBOS

5554



In een leefruimte waar het fijn is om te ontspannen en vrienden te ontvangen, is het ook plezierig 
thuiskomen. Voor het sfeervol inrichten van je huis en voor deskundig advies, ga je naar Bloematelier 
Herman Cooijmans. Een prachtige zaak met bloemen, planten, potten, kussens, servies, decoratie en 
geuren. Samen met zijn vrouw runt Herman tevens de winkel in Someren: Thuis bij Cooijmans. Zij leveren 
een overweldigend assortiment  aan snijbloemen van uitstekende kwaliteit!

Je kunt er ook terecht voor workshops, rouwarrangementen en bruidswerk.

Kapelstraat 20  -  5591 HE Heeze

040-2261166
info@thuisbijcooijmans.nl

www.thuisbijcooijmans.nl

Thuis bij Cooijmans

In de kern van het dorp Sterksel wordt al meer dan 15 jaar een supermarkt ofwel een dorpswinkel 
geëxploiteerd. De winkel functioneert onder de vlag van een coöperatie, genaamd: Coöperatie Dorpswelzijn 
Sterksel U.A. Een unieke en complete winkel die zorgt voor leefbaarheid in ons bijzondere dorp. De 
dorpswinkel wordt onder toezicht van het bestuur van de coöperatie gerund door een bedrijfsleider, enkele 
parttimers en een groot vrijwilligersteam. Uniek voor Nederland!

De winkel is een gezellige, middelgrote SPAR-supermarkt met een volledig assortiment aan producten 
waaronder veel verse (streek)producten. Verder zijn er servicevoorzieningen als stomerij, TNT-post, VVV, 
drogisterijartikelen, wenskaarten, kopieerfaciliteiten, buurtbusinformatie en telefoonkaarten. 

Pastoor Thijssenlaan 1 - 6029 RL Sterksel

040-2260875
dorpswinkelsterksel@despar.info 

www.dorpswinkelsterksel.nl

SPAR STERKSEL

Verest Schoenen is een schoenenwinkel voor het hele gezin. Met 300 m2 aan dames-, heren- en 
kinderschoenen is er volop keus voor iedereen. De collectie bestaat uit een ruim assortiment modische en 
comfort schoenen van kwalitatief hoogwaardige merken.

Service en klantgerichtheid staan bij Verest Schoenen hoog in het vaandel.
Het deskundige personeel helpt je graag en de koffie staat altijd klaar.

Kapelstraat 65  -  5591HD Heeze

040-2261306    
heeze@verestsport.com

www.verestschoenen.com

Verest Schoenen
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Adellijke
    woning

Kasteel Heeze is eeuwenlang het middelpunt 
geweest van de heerlijkheid Heeze, Leende en 
Zesgehuchten. Het bestaat uit twee delen: het 
middeleeuwse slot Eymerick en het nieuwere 
zeventiende-eeuwse kasteel. Hier woont de 
adellijke familie Van Tuyll. Een deel van de statige 
woning is te bezichtigen en de zeventiende-
eeuwse inrichting is nog grotendeels intact. 
Vooral de rijkversierde badkamer uit de 
achttiende eeuw, de prachtige zeventiende-
eeuwse wandtapijten en de geheime kamer zijn 
bijzonder.

De topstukken
van Heeze-Leende

Kasteel heeze

kapelstraat 25

Heeze

www.kasteelheeze.nl

5958
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Verblijf
een aantal
dagen meesterlijk
vertoeven

Met meerdere hotels, recreatieparken, B&B’s, 
campings en enkele groepsaccommodaties 
is het niet moeilijk om in Heeze-Leende een 
logeeradres te vinden. Overal wacht de gasten 
een warme ontvangst en een aangenaam 
verblijf met goede faciliteiten.

Een B&B kan ideaal zijn voor mensen die graag 
volledig hun eigen plan trekken: overnachten in 
een sfeervolle gastenkamer met alle luxe van 
thuis, maar toch met net dat beetje extra service. 
Er zijn zowel locaties middenin de dorpen als in 
het buitengebied. Er zijn groepsaccommodaties 
die ook voor mindervalide mensen een 
onbezorgd verblijf mogelijk maken. Natuurlijk 
kunnen deze ook geboekt worden voor een 
weekendje met familie, vrienden, school of 
vereniging. Voor de maximale groenbeleving kan 
gekozen worden voor een camping. Heerlijk in de 
ochtend gewekt worden door de geluiden van de 
flora en fauna. De accommodaties zijn de ideale 
uitvalsbasis voor mooie fiets- en wandelroutes. 
Bij sommige gelegenheden kunnen zelfs paarden 
gestald worden, wat mooie ritten door de natuur 
mogelijk maakt. 

Heeze-Leende heeft voldoende 
bezienswaardigheden, gastvrije horeca 
en gezellige winkels om een aantal dagen 
aangenaam te verpozen. Er zijn ruim voldoende 
wandel- en fietsroutes om de prachtige natuur 
telkens opnieuw te ontdekken. Bovendien liggen 
enkele grote steden op een steenworp afstand, 
evenals het bekende attractiepark de Efteling 
en de familiedierentuin Dierenrijk in Mierlo. De 
centrale ligging in de grensstreek biedt tevens 
mogelijkheden voor een uitstapje naar België.

Slapen in een luxe hotelkamer, in een stacaravan, 
een B&B of in een heuse trekkershut, in Heeze-
Leende kan het allemaal. Meer info is te vinden 
via www.vvvheezeleende.nl en de altijd actuele 
app van VVV NL (gratis te downloaden).
Bij de VVV-agentschappen in Heeze en Leende 
kan men je adviseren over de arrangementen 
en logementen voor een meesterlijk verblijf in 
Heeze-Leende!

In Heeze-Leende is het niet 

moeilijk om een aangenaam 

logeeradres met goede 

faciliteiten te vinden.
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Bed and breakfast De Bulders is gelegen in een rustige straat, net buiten de kom van Heeze. De ruime 
en sfeervolle woning biedt veel privacy, heeft een weids uitzicht en beschikt over drie ruime kamers, een 
knusse zithoek en een overdekt terras.

Gastvrijheid, een goede nachtrust en een uitgebreid ontbijt staat hoog in het vaandel. Op het terras kun 
je genieten van de rust en de tuin. Er is draadloos internet. Je kunt parkeren op eigen terrein en er is een 
afgesloten motor - en fietsenstalling. Het huis is rookvrij.

Buldersweg 16  -  5591 JC Heeze

040-2264901    
www.debulders.nl

Huize Aurelia is een gezellige en eenvoudige B&B, gelegen in een rustige straat. De B&B beschikt over twee 
slaapkamers. De bossen en de heide zijn dichtbij en nodigen uit tot wandelen en fietsen. Het Pelgrimspad 
loopt langs het huis en Kasteel Heeze is op loopafstand. 

Heeze ligt ten zuiden van Eindhoven op de lijn Eindhoven-Weert. Per trein is het 10 minuten vanaf 
Eindhoven. De B&B ligt vlakbij het centrum en op 5 minuten loopafstand van het station. Regelmatig 
logeren er enkele cursisten. Er zijn twee fietsen beschikbaar. Huisdieren zijn welkom! 

De B&B is altijd open!

Prins Bernhardlaan 10  -  5591 GD Heeze

06-40201567    
Elsmsr5@gmail.com

Bed & Breakfast Huize Aurelia

Bed & Breakfast De Bulders

Welkom op Camperplaats Leenderstrijp! Deze camperplaats ligt net buiten de dorpskern van Leenderstrijp. 
Je ontwaakt hier in alle rust tussen de koeien, met een weids uitzicht over de velden! De omgeving leent zich 
prima voor een heerlijke wandeling of een fikse fietstocht door het bos en de heide.

De plaatsen zijn ruim en geven allemaal hetzelfde rustgevende en weidse uitzicht. Op de camperplaats vind 
je informatie over de omgeving en uiteraard is er een servicestation aanwezig. De camperplaats is 7 dagen 
per week vrij toegankelijk. Je kunt zelf een vrije plek zoeken en je installeren zonder aankondiging vooraf.

    
Strijperdijk 13  -  5595 XM Leende

06-52377774

camperplaatsleenderstrijp@gmail.com

Camperplaats Leenderstrijp

Logeren bij bed and breakfast Klein Valkenhorst is een ervaring op het gebied van recreatie, waarbij 
kleinschaligheid en privacy voorop staan. Als gast maak je gebruik van een zelfstandig appartement.
In de bosrijke omgeving zijn er op het gebied van recreatie, legio mogelijkheden, waaronder wandelen, 
fietsen en vogels spotten.

Heb je behoefte om uit eten te gaan, een drankje te doen, of gewoon leuk te winkelen? Dan kun je 
daarvoor terecht in de dorpjes in de omgeving van Leende en zelfs in België. B&B Klein Valkenhorst heeft 
naast particuliere klanten, ook ruimte voor zakelijke klanten. Er bestaat ook de mogelijkheid om een 
vergaderruimte te huren.

Valkenswaardseweg 50  -  5595 XB Leende 

06-25345440    
lydia@kleinvalkenhorst.nl  

www.kleinvalkenhorst.nl

Bed and Breakfast Klein Valkenhorst 

Rustpunt Groote Heide is een combinatie van een bed en breakfast, een boerderijwinkel met dagverse 
streekproducten en een paardenstalling. De streekproducten bestaan voornamelijk uit asperges, aardbeien 
en andere voorjaarsgroenten. Alles van de koude grond en dagvers. 

In de B&B kunnen ongeveer twintig personen logeren, verdeeld over vijf in grootte variërende 
2-kamerappartementen. Elk appartement beschikt over wifi, een tv, een koelkast, een airco en een terras. 
Het is mogelijk om fietsen te stallen en eventueel op te laden in een afgesloten ruimte. Deze locatie ligt 
aan een prachtig natuurgebied met mooie fiets- en wandelroutes. Met de trein ben je binnen elf minuten 
in Eindhoven.

Heezerenbosch 24  -  5591 TA Heeze

040-2261181  of  06-57002046  
info@rustpuntgrooteheide.nl

www.rustpuntgrooteheide.nl

Bed & Breakfast Rustpunt Groote Heide

Camping De Kluis is een kleinschalige, centraal gelegen camping die rustige recreatie nastreeft. De Kluis 
trekt zowel dagjesmensen als bezoekers voor een langer verblijf. De camping ligt in een mooi aangelegd 
natuurgebied en is voorzien van een fietsenstalling en twee afwasplaatsen.

De campingplaatsen zijn van elkaar gescheiden door heggen en struikjes. Het sanitair gedeelte is schoon, 
netjes en toegankelijk voor minder validen met rolstoel. Voor tentkampeerders zijn een magnetron en een 
koelkast aanwezig. De camping biedt draadloos internet.

  
De Kluis 20  -  5591 KE Heeze

040-2264900  of  06-21912031

info@camping-de-kluis.nl

www.camping-de-kluis.nl

Camping de Kluis
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Te midden van talloze hectaren bossen, heidevelden en imposante natuurreservaten ligt camping Sint 
Jorishoeve. De camping is grotendeels omgeven door hoge bebossing en biedt ruime staanplaatsen 
voor caravans en tenten. Tevens beschikt de Sint Jorishoeve over trekkershutten, bungalows voor 2 tot 4 
personen en appartementen voor 4 personen. Voor kinderen is er een grote speelweide met speeltuin en 
daarnaast is er een dierenren met kleinvee aanwezig. Camping Sint Jorishoeve is een perfecte uitvalsbasis 
voor fietstochten en mooie wandelingen in Sterksel en omgeving.

    
Pandijk 12  -  6029 PA Sterksel

040-2264731  of  06-51883675

inf0@jorishoeve.nl

www.jorishoeve.nl

Camping Sint Jorishoeve

Het Einde is een zeer rustig gelegen camping met een natuurlijke uitstraling. Er zijn ongeveer 20 ruime 
kampeerplaatsen. De camping ligt op 150 meter afstand van de boswachterij ‘Het Leenderbos’: een 
natuurgebied met heide, bossen en vennen, dat ruim voorzien is van wandel- en fietsroutes. Er is gratis 
draadloos internet beschikbaar.

Op de website van camping Het Einde is nog meer informatie te vinden over deze heerlijk rustige camping!

    
Strijperstraat 77  -  5595 GB Leende

06-51867302

info@campingheteinde.nl

www.campingheteinde.nl

Camping het Einde

Op loopafstand van Natuurpoort De Plaetse op de Strabrechtse Heide ligt aan de Rul in Heeze de Rulse 
Hoeve. Je vindt hier 10 heerlijk luxe appartementen, geschikt voor 2 tot 12 personen. Er is ook een 
appartement beschikbaar is voor mindervaliden. 

De appartementen zijn voorzien van eigen sanitair, keuken, WIFI , tv en parkeergelegenheid. Het is de 
ideale uitvalsbasis voor gasten die van een rustige omgeving en van schitterende natuur houden. 
De Rulse Hoeve is een goede bestemming voor ontspannen vakantiedagen, maar ook voor zakelijke 
aangelegenheden.


Rul 31  -  5591 TV Heeze

040-2240349  of  06-53236704

www.rulsehoeve.nl

De Rulse Hoeve

Caravanpark Recrenova is een park dat de mogelijkheid biedt om 365 dagen per jaar te genieten van 
vrijheid en natuur. Het ligt in een bosrijk gebied en is ruim van opzet. De kavels zijn minimaal 250 m2 en zijn 
voorzien van moderne infrastructuur en internet. Het park is omgeven door bossen, velden en heide. De 
gemeente Heeze-Leende heeft drie immense natuurgebieden, de Strabrechtse Heide in Heeze, De Groote 
Heide en Het Leenderbos in Leende. 

Een eldorado voor natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars.

Albertlaan 16  -  6029 PN Sterksel

06-53388472      
info@recrenova.nl

www.recrenova.nl

Caravanpark Recrenova

Camping Klein Frankrijk ligt aan de oever van een eigen, mooi meertje, direct aan het bos en nabij de Belgische 
grens. Tussen het bos en het meer bevinden zich rook- en autovrije plaatsen waar tentkampeerders hun 
tent of tentje kunnen opzetten. Er zijn kruiwagens aanwezig. Caravanplaatsen met stroom bevinden zich op 
een naast gelegen, nieuw ingericht gedeelte.

Voor fietsers en wandelaars is een verblijf in het voorjaar ideaal. Kinderen zijn van harte welkom, maar ze 
dienen minimaal 6 jaar te oud te zijn. Het gebruik van een eigen speelbootje in het meer is toegestaan. 
Vissen in het meer is verboden.

Kapelstraat 20  -  5595 GK Leende

06-12927798      
info@klein-frankrijk.nl

www.klein-frankrijk.nl

Camping Klein-Frankrijk

In Leenderstrijp ligt Camping De Zandberg. Een echte aanrader voor mensen die van rust, ruimte 
en natuur houden. De camping bevindt zich op loopafstand van het uitgestrekte natuurgebied ‘Het 
Leenderbos’: ongeveer 2380 hectare bos, heide en vennen. Leenderstrijp lijkt wel een openluchtmuseum, 
waar verschillende fietsroutes doorheen lopen. 

De sanitaire voorzieningen op de camping zijn geheel vernieuwd en voorzien van vloerverwarming. 
Er is een afsluitbare fietsenstalling aanwezig met een tiental oplaadpunten voor elektrische fietsen. 
Voor kwaliteit, rust, ruimte en betaalbare prijzen, hoef je echt niet verder te reizen!

Strijperstraat 73a  -  5595 GB Leende

040-2061357    
info@dezandbergleende.nl

www.dezandbergleende.nl

Camping de Zandberg



Bijzondere
     boerderijen

Leenderstrijp is een klein dorp met grootse 
bezienswaardigheden. Met name de mooie 
langgevelboerderijen zijn meer dan de moeite 
waard om te bekijken. Een langgevelboerderij is 
een rechthoekig boerderijtype waarbij voorhuis, 
stal en schuur aan elkaar zijn gebouwd en alle 
deuren geplaatst zijn in de lange gevels. De 
diverse boerderijen, verdeeld over het dorp, 
vormen samen een uniek beeld dat bezoekers 
vaak versteld doet staan.

De topstukken
van Heeze-Leende

langgevelboerderij

ZAALSTRAAT

leende

Rijd ook eens langs de Sint Janskapel, net buiten Leenderstrijp. De kapel
uit 1840 staat op de resten van een oudere kapel uit de vijftiende eeuw.
Het gebouw wordt omringd door hoge bomen als eiken en lindes.

TIP

6766
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Laat je compleet in de watten tijdens een bezoek aan het gastvrije Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-
Eindhoven in Leende. Het sfeervolle hotel beschikt over een ruim en zonnig terras, een gezellige hotelbar 
en een sfeervol à la carte restaurant. De chef-kok en zijn brigade bereiden met veel passie de allerlekkerste 
culinaire gerechten en het bedienend personeel adviseert je graag over de juiste bijpassende wijn. Je bent 
hier natuurlijk ook welkom voor een heerlijke kop koffie met gebak, een uitgebreide lunch, een gezellige 
High Tea of gewoon een lekkere cocktail. 

We hopen je snel te mogen ontvangen!

Bij De Prins word je gastvrij ontvangen. De Prins is de naam van de grond waar het voormalig klein 
agrarisch bedrijf was gevestigd. Eén van de stallen is verbouwd tot een eenvoudige, maar gezellige 
groepsaccommodatie. Grenzend aan natuurgebied de Strabrechtse heide en 900 meter van het centrum 
van Heeze. NS-station, Kasteel Heeze en vele centrumvoorzieningen zijn op loopafstand.

Geschikt voor maximaal 20 personen. De accommodatie beschikt over een royale leefruimte, terras, 
speelweide en 5 slaapkamers met stapelbedden.
Ideaal voor paar dagen genieten samen met familie of vrienden. Genoeg om te ondernemen in de nabijheid. 
Rustig genoeg om te genieten van de natuur en van elkaar.

Prachtig gelegen op een 25 hectare groot landgoed in een prachtige bos- en waterrijke omgeving, geniet 
je van rust, ruimte, kunst & design, culinaire verrassingen en persoonlijke gastvrijheid. Grenzend aan de 
Strabrechtse heide is Kapellerput een ideale plek om de natuur in te trekken. 

Culinair genieten kan in het à la carte restaurant Cambium of op één van de terrassen. Overnacht in een 
Make-My-Day, Design Deluxe of een Just-Me hotelkamer. Verder beschikt Kapellerput over een hotelbar 
met eigen bieren, een buitentheater, meesterwerk boomhut KABAN en diverse prachtige ruimtes voor 
(trouw)feesten, meetings of een gezellig weekendje weg.

Valkenswaardseweg 44  -  5595 XB Leende

040-2061386

Strabrecht 11  -  5591 BN Heeze

06-13380714  

    

            
Somerenseweg 100  -  5591 TN Heeze

040-2241922

info@hoteljagershorst.nl

www.hoteljagershorst.nl

www.groepsaccommodatiedeprins.nl

WELCOME@kapellerput.nl

www.kapellerput.nl

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven

Groepsaccommodatie De Prins

Kapellerput HOTEL & LANDGOED

Recreatie Riestenblik bevindt zich in een bosrijke omgeving met prachtig natuurschoon. Net buiten het 
pittoreske dorp Leenderstrijp straalt Recreatie Riestenblik gemoedelijkheid en rust uit. Riestenblik beschikt 
over groepsaccommodaties voor gezelschappen vanaf 15 tot 100 personen. De hele accommodatie is 
aangepast voor mindervalide personen. 

Er is een mini-camping met 35 kampeerplaatsen, verwarmde toiletgebouwen en binnenruimte. De 
appartementen zijn luxe ingericht voor 2, 4, 6, 8 of 10 personen. Op het boerenerf is een terras. Riestenblik 
leent zich uitstekend voor familiedagen en teambuilding. Er is dagrecreatie mogelijk, zoals boerengolf, 
beugelen en huifkarritten. 

Paaldijk 7  -  5595 XL Leende

040-2065175  of  06-27128449    
rekreatie@riestenblik.nl

www.riestenblik.nl

Recreatie Riestenblik

Op deze familiecamping is het voor groot en klein het hele jaar door heerlijk vertoeven. Ook voor een 
potje tennis/midgetgolf of een dagje zwemmen kun je hier terecht. De ligging is ideaal voor wandel- en 
fietsliefhebbers. Je loopt zo vanaf de camping het natuurgebied “de Groote Heide” in, waar je kunt genieten 
van de rust en de natuur.

Je kunt bij recreatiepark Heezerenbosch terecht met een toercaravan, een camper of een tent. Tevens zijn 
er kavels beschikbaar voor het realiseren van een tweede huis, waarbij zowel een stacaravan, een chalet als 
een bungalow tot de mogelijkheden behoren.

Heezerenbosch 6  -  5591 TA Heeze

040-2263811    
info@heezerenbosch.nl

www.heezerenbosch.nl

Recreatiepark Heezerenbosch

Kamperen in een natuurrijke omgeving met die typische bourgondische gemoedelijkheid die Brabant 
zo kenmerkt. Dat is Recreatiepark Slot Cranendonck in een notendop. Slot Cranendonck beschikt over 
uitgebreide faciliteiten voor een zorgeloos verblijf. Voor jong en oud is er van alles te beleven. De toeristische 
plaatsen aan de visvijver zijn pronkstukken. Als de zon aldaar langzaam ondergaat, neemt het kamperen 
zelfs idyllische vormen aan.

Buiten het park valt er ook van alles te ontdekken: fietsen, wandelen, diverse speurtochten, historische 
dorpjes, Toverland, Dierenrijk en Plopsaland Indoor. Het maakt Recreatiepark Slot Cranendonck dé ideale 
uitvalsbasis voor een heerlijk weekend of vakantie.

          
Strijperdijk 9  -  6027 RD Soerendonk

0495-591652

info@slotcranendonck.nl

www.slotcranendonck.nl

Recreatiepark Slot Cranendonck



Schaapjes
  tellen

De topstukken
van Heeze-Leende

SCHAAPSKOOI HEEZE

De Plaetse 70

Heeze

www.kempischheideschaapheeze.nl

Grenzend aan de Strabrechtse Heide ligt een 
heuse schaapskooi. Hier huist regelmatig een 
kudde van ruim 350 Kempische heideschapen, 
die graast op de Brabantse heidevelden. De 
kudde is bijna het hele jaar te bewonderen tijdens 
een wandel- of fietstocht over de Strabrechtse 
Heide. In het voorjaar zijn de schapen te bekijken 
tijdens de jaarlijks terugkerende Lammetjesdag.

7170
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Quality time
welness
en welzijn

72

Voor een paar uurtjes quality time kun je in Heeze-
Leende in enkele kleinschalige sauna’s terecht. 
Neem even tijd voor jezelf, even tijd om tot rust 
komen. We moeten tegenwoordig immers zoveel. 
Geniet van een paar uurtjes zonder de druk van 
smartphone, mailtjes en andere social media. Even 
uitrusten, opladen, quality time. 

En terwijl de een zich oplaadt tijdens een dagje rust, 
voelt de ander zich juist prettig bij een paar uur 
fitness. Ieder zijn eigen leefstijl. 

Zoek je een leuke activiteit voor een groep vrienden, teamgenoten of familie? Of ben je op zoek naar een 
originele invulling van je teambuilding-dag? Bijvoorbeeld een bootcamp of een andere groepsactiviteit. Als 
personal trainer en eigenaar van Fit inn&out Personaltraining denkt Gerbert Brongers graag met je mee.

Bij Fit inn&out Personaltraining begeleiden ze jou daarnaast naar het behalen van jouw persoonlijke 
doelen op het gebied van sport, voeding en leefstijl. Dit doen ze door middel van personal training, small 
group training en voedings- en leefstijlbegeleiding. Daarnaast verzorgen ze diverse groepslessen zoals 
aquazumba, bootcamp, kickboksen, outdoor seniorenles, strong en zumba.

      
Huisplaats 3  -  5595 HE Leende

T: 06-44671539

info@fitinnout.nl

www.fitinnout.nl

Fit inn&out Personal training

Kom genieten bij de meest luxe privé wellness in de omgeving Eindhoven. Bij LUXPA kun je jouw eigen privé 
sauna, infrarood lounge en spabad huren en genieten van alle luxe die we te bieden hebben.

Alles is ingericht en ingesteld op jou. Er staan verfrissende drankjes en hapjes klaar, net zoals crèmes, 
badzout, lotions en douchegel. Stel je eens voor dat je hier een paar uur lang heerlijk geniet. Alle ruimte écht 
voor jezelf. Ben je daar ook zo aan toe?

Wij hanteren een all-in formule. Je betaalt één bedrag voor 2 personen en hier is alles bij inbegrepen.

      
Burgemeester Coxlaan 5  -  5591 EN Heeze 

040-7370341

info@luxpa.nl

www.luxpa.nl

Luxpa

In onze tuin, op een héél mooi plekje in Leenderstrijp hebben wij onze kookstudio en ons gastenverblijf 
met Marokkaanse accenten gebouwd. Wil je met maximaal 12 personen gelijktijdig koken, eten, loungen, 
buurten, vergaderen of gewoon genieten van de mooie omgeving? Blijven slapen met maximaal 6 personen? 
Gebruik maken van de wellness met Marokkaanse hammam en sauna? Een avondvullende Marokkaanse 
kookworkshop onder leiding van Leila? Regel je alles zelf of stellen we een mooi arrangement voor je 
samen? Bel ons gerust!

Hugo en Leila Greefhorst-Bali

Strijperdijk 2b  -  5595 XM Leende

06-21267272 (Hugo)  of  06-21594337 (Leila)    
info@bijleila.nl

www.bijleila.nl

Bij Leila
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Gebruik je fantasie tijdens een geheel verzorgde schilderworkshop bij Marianne Baijens. 
Na een heerlijk kopje koffie of verse thee en een Brabantse lekkernij ga je aan de slag met 
vrolijke kleuren of aardetinten. Je leert echt een mooi kunstwerk maken dat je mee naar huis 
neemt aan het einde van de workshop. Het is ook smullen, want Marianne maakt graag zelf 
verse gerechten en hapjes. Ook zorgt ze voor een lekkere wijn en een kaasplankje achteraf. 
Meer informatie via www.mariannebaijens.nl.

De Marokkaanse kookworkshop start met het maken van traditionele muntthee met 
lekkere koekjes. Daarna worden de taken verdeeld en bereiden we samen een traditioneel 
4-gangen diner én een verrassende salade en amuse. Laat je verrassen door de bijzondere 
smaakcombinaties van zoete en hartige gerechten. De workshop duurt ongeveer 5 uur. Je 
zult een bijzondere ervaring rijker zijn! Meer informatie via www.bijleila.nl. 

Creatieve schilderworkshops

Samen Marokkaans koken

Sportief bezig zijn, genieten van de buitenlucht in de schitterende natuur en bij elke stop 
een culinaire verrassing. Dat zijn de uitgangspunten van de culinaire Happen en Trappen 
fietstochten. De Guitenroute van 45 km komt over onder meer de Strabrechtse heide. 
De Heidehoeveroute van 51 km gaat door het Leenderbos. Je kunt ook kiezen voor 
ThemaHappen: een fietstocht van 35 km over de mythen en legenden op de Strabrechtse 
heide.

Meer informatie via www.happenentrappen.nl/routes/noord-brabant. 

Via diverse fietsroutes in een app ontdek je gezellige dorpen, prachtige natuur en veel 
bezienswaardigheden in Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Kies een thema of ga 
voor de highlightroute en ontdek de omgeving die Vincent van Gogh inspireerde. De app 
is gratis te downloaden via de App Store en Google Play, waarna de diverse fietsroutes te 
koop zijn. Al fietsend beleef je deze omgeving via filmpjes, geluidsfragmenten en augmented 
reality. 

Happen en Trappen of ThemaHappen

Van Gogh’s Streken  Thematische belevingsroute app

Geniet in elk seizoen van de prachtige omgeving en meesterlijke hapjes; samen met de 
omliggende VVV’s brengen we ook dit seizoen het Heide Hapje, de Strabrechtse Smikkel 
en het Winterhapje. De boekjes koop je bij de regionale VVV’s, voor jezelf of om cadeau te 
geven. Voor een klein bedrag geniet je bij verschillende restaurants van een heerlijk, gratis 
gerechtje tegen inlevering van een van de bonnen. 

Trek je wandelschoenen aan of spring op een fiets en ontdek in 3 dagen het natuurschoon 
rondom landgoed Kapellerput. De wandel- en fietspaden lopen door onze achtertuin. 
Na een actieve dag in de natuur is het heerlijk genieten van een culinaire avond. De chef 
bereidt een mooi driegangendiner en je drinkt als afsluiter een speciaal voor Kapellerput 
gebrouwen biertje in de bar…? Meer informatie via www.kapellerput.nl/arrangementen.

Heide Hapje, Strabrechtse Smikkel en Winterhapje

Driedaags wandel- of fietsarrangement

Meesterlijke
workshops
en arrangementen
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Wil je een zakelijk arrangement boeken? Verschillende ondernemers bieden aantrekkelijke 
opties aan. Bezoek www.vvvheezeleende.nl voor het actuele aanbod. 
Uiteraard kun je ook bij de betreffende bedrijven meer informatie krijgen.

Op verzoek halen fietsvrijwilligers ouderen, of minder mobiele mensen op met een 2-zits 
Riksja om er een eindje mee te fietsen. Bijvoorbeeld de natuur in, of langs aardige locaties 
in onze gemeente. Na de rit wordt men weer keurig op het verblijfadres afgezet. Zo’n 
fietstour is gratis, maar men mag wel een vrijwillige gift doen. Info op www.fietsenallejaren.
nl. Reserveren kan via heezefietsenallejaren@gmail.com of via 06 83710418.

Informeer bij de plaatselijke VVV’s in Heeze en Leende naar  deze en andere meesterlijke arrangementen en workshops.
Of kijk op www.vvvheezeleende.nl . Daar vind je altijd het meest actuele overzicht.

Bij diverse ondernemers kun je verschillende workshops volgen. Dat kan o.a. bij ‘Thuis bij 
Cooijmans’ waar je mooie bloemencreaties leert maken. Leuk voor jong en oud! Er zijn 
mogelijkheden voor zowel particulieren als bedrijven. Voor actuele workshops, tijden en 
prijzen: bekijk de website van de ateliers. 
Voor bloemenworkshops: www.thuisbijcooijmans.nl | 040-2261166

Zakelijke arrangementen

Riksja taxi voor gasten die minder mobiel zijn

laat je talent tot bloei komen

De ‘Ondersteboven op de heidetocht’ is een heidebelevingstocht met verhalen over 
de trollenkoning, de bodemreuzen en de regenboog. Door te voelen, te kijken, te ruiken en 
te luisteren kun je de heide op een andere manier ervaren en ervan genieten. Daar raak 
je helemaal ondersteboven van! De boswachter wenst je veel plezier. Het arrangement 
bestaat uit een tasje met een opdrachtenboekje, een routekaart en diverse veldmaterialen. 
De route is 2,5 kilometer en is te boeken via www.heidecafe.nl.

Bij Heidecafé de Strabrechtse Heide aan De Plaetse in Heeze ligt een knapzak gevuld met 
lekkers voor je klaar. Met een puntmuts op en je wangen rood geschminkt loop je samen 
met je ouders een route van 500 tot 1500 meter. Leuk voor kinderfeestjes en familie-uitjes. 
Reserveren is niet nodig. Voor informatie: www.heidecafe.nl.

In een dagvullend programma in de omgeving van de Strabrechtse Heide ontdek je hoe 
de schaapskudde de vacht ontwikkelt, die in het Weverijmuseum in Geldrop op een 
ambachtelijke wijze tot een uniek product wordt verwerkt. Je start met koffie/thee en een 
lekkernij bij Kaffee Peijnenburg in Geldrop. Later krijg je een kop soep bij Heidecafé de 
Strabrechtse Heide op De Plaetse in Heeze en vervolgens zal er een heerlijke lunch voor je 
worden bereid in het Boscafé bij het Keelven in Someren.
Reserveren kan via info@kaffeepeijenburg.nl. Voor meer informatie: www.heidecafe.nl. 

Maak eens een afspraak met een boswachter of heidegids voor een wandel- of fietstocht. 
Ontdek de Strabrechtse heide, de grootste aaneengesloten heide van Brabant, of het 
uitgestrekte Leenderbos met zijn vennen en beekdalen. Er zijn diverse afwisselende 
wandelroutes uitgezet. De Vennenroute (5 km), het Herderspad (3 km) en het Rulse 
Laarzenpad (6 km) starten bij Natuurpoort De Plaetse in Heeze.
Voor informatie en afspraken: www.staatsbosbeheer.nl. 

Ondersteboven op de heidetocht 

Kabouterpad

Wol en weverij arrangement

Op pad met Staatsbosbeheer



Vers gebrouwen      
  gerstenat

Het trappistenklooster De Achelse Kluis is 
zeker een bezoek waard tijdens een wandel- of 
fietstocht. Het ligt op de grens van Nederland 
en België en is een populaire plek om even bij te 
komen en te genieten van een huisgebrouwen 
biertje in het sfeervolle restaurant of op het 
terras. 

De topstukken
van Heeze-Leende

De achelse kluis

De Kluis 1

Hamont-Achel (Belgie)

www.achelsekluis.org
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