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G�s Baeten is de initiator van Stichting G�sje Eigenw�sje. 
H� was diegene die ons, z�n ouders, verzocht om de stichting 
na z�n dood op te zetten. Het was z�n laatste wens. 

B�zondere kinderen hebben b�zondere ziektes

Onze jongste zoon Gijs, een intelligente en zeer sociale jongen, was 8 jaar oud toen bij hem hersenstamkan-
ker  werd vastgesteld. Hersenstamkanker (ponsglioom) betreft een zeer kwaadaardige hersentumor die niet 
is te genezen. 

Het was juni 2011 toen Gijs uit een klimrek viel en daar een blauw oog aan overhield. Aangezien hij meer en 
meer begon te loensen werden we via de huisarts doorverwezen naar de afdeling oogheelkunde van het 
Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Doordat bij Gijs geen stabiele oogafwijking werd geconstateerd en de artsen 
de oorzaak niet konden vinden, werd een CT scan gemaakt. Ook hier kwam niets uit. Daags nadien werd een 
MRI scan gemaakt (half augustus 2011) en die uitslag bleek heel slecht: Gijs had een ponsglioom.

We belandden in een rollercoaster. De volgende dag zaten we direct in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, 
waar Dr. Schieving (kinderneuroloog) bevestigde dat Gijs inderdaad hersenstamkanker had, midden in de 
stam (de zogenaamde pons). Ook kregen we te horen dat genezing niet mogelijk was en dat enkel de uitvals-
verschijnselen middels bestraling tijdelijk konden worden beperkt. 

Een zwart gat, de bodem werd onder onze voeten weggeslagen. Dit kon niet waar zijn, Gijs was nooit ziek, 
het moest een vergissing zijn, wat gebeurt hier in hemelsnaam, waarom? Onze wereld stond op zijn kop. Het 
bericht dat Gijs, ónze Gijs, ook nog maar 3 tot 6 maanden te leven had sloeg helemaal in als een bom. Vol 
verbijstering hebben wij dit onwaarschijn-lijke bericht tot ons genomen.  

Keuzes hadden we niet. We zijn beiden meteen gestopt met werken en hebben besloten alles uit de kast te 
halen om van Gijs en van elkaar, als gezin, nog optimaal te kunnen genieten. We hadden nog maar heel 
weinig tijd….. We besloten niet bij de pakken neer te zitten en alles – vaak tegen beter weten in – alleen 
nog positief te zien. Letterlijk: Carpe Diem, pluk de dag. We halen alles eruit wat er nog in zit. 

En Gijs? Ook hij kon het niet geloven, maar begreep dondersgoed hoe ernstig de situatie was. Op een bijna 
volwassen manier, bijna gelaten, ging hij ermee om. Rustig, verdrietig, maar (gelukkig) altijd met zijn beken-
de humor. Wij leken het er vaak moeilijker mee te hebben dan hij zelf. In de periode na het plotse onheilsbe-
richt werd voor Gijs ontzettend veel georganiseerd. Door familie en vrienden werden de meest bijzondere 
dingen mogelijk gemaakt, niets was te gek. Aan de andere kant hadden we de harde medische werkelijkheid, 
vele ziekenhuisbezoeken, verschillende artsen en therapeuten, het liep allemaal door elkaar heen. De roller-
coaster waarin we terecht waren gekomen, raasde door maar mocht niet te snel rijden, want Gijs had ook rust 
nodig. Maar ook weer niet te langzaam, want we moesten nog zoveel doen, hadden nog zoveel tegen elkaar 
te zeggen en moesten nog heel erg veel van elkaar genieten! 

Als gezin vluchtten we een paar een weekendje weg om in een vakantiehuisje spelletjes met elkaar te 
spelen, lekker een hapje te eten, een eindje te wandelen. Even weg zijn van de ellende en weg van de 
mensen die goedbedoeld vroegen hoe het met Gijs en ons ging. Die ‘eventjes er tussenuit momenten’ zijn 
voor ons de mooiste herinneringen om op terug te kijken. Wij alleen, samen met elkaar, we noemden het 
Quality-Time!



In de paar maanden die ons restten hebben we enorm met elkaar gelachen én gehuild, maar ook gepraat 
over het doodgaan en belangrijke vragen aan Gijs gesteld, zoals wat hij nog wilde weten, hoe wilde hij zijn 
begrafenis, waar geloofde hij in? Levensvragen die dan ineens heel concreet worden. Het klinkt raar om dit 
met je eigen kind van 8 jaar te bespreken, maar eerlijkheid en openheid stonden en staan bij ons voorop 
en we merkten dat het voor Gijs ook belangrijk was. 

Ook voor zijn 1 jaar oudere broer Bart waren dit fijne maar hele moeilijke momenten. Het uitleggen dat je 
je broertje, je speelmaatje, gaat verliezen is onwezenlijk. Hoe kan Gijs er nu nog gewoon zijn en heel 
binnenkort niet meer? Wanneer gaat hij dood? Moeilijke vragen waarop je geen antwoord kan geven. Bart 
zei vaak tegen Gijs, “Dat je bijzonder was, dat wist ik, maar zó bijzonder!” of “Bijzondere kinderen hebben 
bijzondere ziektes”. Uitspraken die ons dierbaar zijn en ons altijd bij zullen blijven. 

Eind november 2011 openbaarden zich de echte uitvalsverschijnselen (eerst in het aangezicht en al vrij 
snel deed zijn linkerarm het niet meer, zoals Gijs dit zo mooi kon verwoorden). We zaten met vrienden thuis 
aan de keukentafel en Gijs, zittend in zijn rolstoel, opperde ineens dat hij een stichting wilde opzetten. Een 
stichting voor “terminale kinderen, ongeacht de leeftijd” omdat hij had gehoord dat de meeste stichtingen 
uitjes organiseerden voor kinderen vanaf 4 jaar. Hij had ook al een naam voor de stichting bedacht: ‘Gijsje 
Eigenwijsje’. Zijn plan was om terminaal zieke kinderen een ‘warm nest’ te geven. Even samenzijn, weg van 
de ellende, genieten van elkaar, zoals hij het zelf ook had ervaren. Hij wilde dat andere kinderen ook die 
warmte van familie en vrienden, dat beetje geluk, konden hebben. 
We waren verrast, maar zo super trots! Wat een wijze praat van een kind van 8, van ónze Gijs.

Over het hoe en wat van zijn stichting hebben we het vaak met hem gehad. Er moest een huisje komen 
waar de gezin- nen met het zieke kind naartoe konden. Daarvoor was geld nodig. Hij zou kleipotjes gaan 
maken, die dan aan vrienden van ons moesten worden verkocht. Hiermee kon hij geld inzamelen voor zijn 
stichting. Ook maakte hij ons een keer midden in de nacht wakker om te zeggen: “als het nu hard gaat 
vriezen kunnen we wel een elfstedentocht organiseren op het meer (‘Het Zand in Alphen’) om geld in te 
zamelen”. Gijs was er enorm mee bezig. We hebben hem beloofd zijn Stichting Gijsje Eigenwijsje op te 
zetten. 

Gijs overleed op 30 december 2011. Na in december nog net zijn 9e verjaardag te hebben gevierd.  

Medio januari 2012 besloten we werk van de stichting te maken. Goede vrienden werden benaderd, een 
bestuur werd gevormd en de wensen van Gijs werden vastgelegd in een fraaie doelomschrijving. Eind 
februari 2012 was Stichting Gijsje Eigenwijsje een feit!

We hoeven u natuurlijk niet te vertellen dat we Gijs heel erg missen, maar we hebben de laatste 4,5 maand 
nog intens van elkaar kunnen genieten. Ook is het een enorme voldoening dat we andere gezinnen met 
terminaal zieke kinderen een warm nest kunnen aanbieden. Hieruit putten we nog heel veel energie!

Via deze weg willen we nogmaals alle mensen bedanken die ons hebben gesteund gedurende het korte 
ziekteproces dat Gijs heeft ondergaan, en die er nu nog steeds voor ons zijn…..

Met warme groet, 
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Genieten van het Bourgondische leven midden in de natuur, doet u op Landal Duc de Brabant in Diessen-Baarschot. 
Dit bungalowpark met 148 bungalows ligt in het Land van de Hilver, in het zuiden van Noord-Brabant.

Dit afwisselende landschap kunt u uitstekend met de auto verkennen. U komt dan langgevelboerderijen, natuur- 
gebieden en gezellige dorpjes tegen. Houdt u van winkelen, dan heeft Brabant voor u Eindhoven, Den Bosch, Breda 
en Tilburg in de aanbieding. Op zoek naar spanning voor het hele gezin? Maak een dagtripje naar de Efteling of ga 
op safari in De Beekse Bergen. ’s Avonds is het weer heerlijk bijkomen in uw comfortabele bungalow.

Vakantiepark Duc de Brabant
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Adres en route
Landal Duc de Brabant 
Westelbeersedijk 6 
5087 TK Diessen-Baarschot 
Tel. +31-(0)13-504 15 67 
E-mail: ducdebrabant@landal.nl

Contact

Met de trein naar Tilburg. Dan lijn 142 of 143 naar het Vrijthof in Hilvarenbeek. Vanaf het Vrijthof 
met de taxi of buurtbus naar Landal Duc de Brabant. Informeer voor vertrektijden via de OV-infolijn: 
0900 92 92. Voor dit park verkopen wij treinkaartjes voor € 29 per stuk. 

Openbaar vervoer

Reist u met een navigatiesysteem? Gebruik dan het volgende adres om bij de ingang van het park
te komen: Krampvenseweg 2, 5087 TT, Diessen

Vanaf �lburg en Breda
A58: afslag 10 Hilvarenbeek, de N269 richting Hilvarenbeek. Op de N269 bij de rotonde rechtdoor 
richting Diessen. Bij de afrit Diessen/Hilvarenbeek linksaf richting Diessen.* 

Vanaf Eindhoven
A58: Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers, Diessen.* 

Vanaf Den Bosch
A65, richting Tilburg. Afslag 10 Hilvarenbeek, de N269 richting Hilvarenbeek. Op de N269 bij de rotonde
rechtdoor richting Diessen. Bij de afrit Diessen/Hilvarenbeek linksaf richting Diessen.* 
* In Diessen richting Hapert/Baarschot gaan. De borden Landal Duc de Brabant/Auberge 
De Hilver volgen tot voorbij Baarschot. Even voorbij Baarschot ligt rechts van de weg Landal Duc de Brabant. 

Eigen vervoer
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Plattegrond Parc Duc de Brabant

De vakantiewoning ligt in één van de mooiste delen van Brabant; het land van de Hilver. Hier bent u omringd door 
een afwisselend landschap van gezellige dorpjes, langgevelboederijen en prachtige natuurgebieden. Het park is 
gelegen op ca. 17 km van Tilburg op een terrein van ca. 9 ha. Waar 148 comfortabele bungalows gelegen op ruime 
kavels gebouwd zijn.  Het park grenst aan Landgoed d’Utrecht en Gorp en Roovert. Het is mogelijk om één auto te 
parkeren bij de vakantiewoning. Ook is het mogelijk om uw auto of meerdere auto’s achter de vakantiewoning te 
parkeren, waar u na 10 meter lopen bij uw woning bent.

De vakantiewoning betreft een vrijstaande 6 persoonsbungalow op een perceel van ca 750m2. Ondanks dat u op een 
vakantiepark bent voelt het of het huis midden in de bossen staat, daardoor kan uw gezin genieten van alle rust en 
toch gebruik maken van alle faciliteiten die het park biedt.

De vakantiewoning
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• Zit- en eethoek
• TV
• Radio-/cd-speler
• DVD-speler
• Spelcomputer inclusief 
  diverse spellen
• Elektrische openhaard

Woonkamer

• (Combi) Magnetron
• Afwasmachine
• Senseo koffiezetapparaat

Keuken
• Kinderbed(ex cl. bedlinnen)
• Kinderstoel/ traphekje  

Standaard aanwezig

• Eén slaapkamer met 2-persoonsbed (2 matrassen; boxspring) 
• Twee slaapkamers met twee 1-persoonsbedden (boxspring)
• Bedden voorzien van dekbedden
• Het bedlinnen wordt door het park voor u verzorgd!

Slaapkamers

• Ligbad
• Douche
• Wastafel
• Apart toilet

Sanitair

begane grond eerste verdieping

• CV
• 6 persoons tuinmeubilair
• 2 verstelbare tuinstoelen
• Parasol
• Berging
• BBQ (af te halen bij receptie)
• Speeltoestel in tuin

Overig

Plattegrond woning 

Zelf meenemen
• Handdoeken (badhandoeken en badlakens)
• Keukenlinnen

De vakantiewoning wordt na uw vertrek schoongemaakt. Ook hier hoeft u niet voor te zorgen.
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Aanwezig in de vakantiewoning b� aankomst
Bij aankomst staat er een klein boodschappenpakket voor u klaar. 
Alles wat over is, mag mee naar huis worden genomen.



Gebruik Apparatuur

De volgende TV-zenders zijn beschikbaar op het park. Daarnaast zijn er ook diverse radiozenders te ontvangen 
via de TV.
Op de slaapkamer is ook een TV aanwezig, op deze TV zijn alleen analoge tv-kanalen te ontvangen.
NPO 1
NPO 2
NPO 3
RTL 4
RTL 5

RTL 7
RLT 8
SBS 6
NET 5
Veronica / Jetix

MTV NL / Animal Planet
Kindernet / Nickelodeon
Eurosport
EEN
Ketnet / Canvas

BBC 1
BBC 2
CNN
Discovery
13th Street

NGC
Das Erste
WDR
ZDF
TV5

Monde Art
SLAM TViTV PROMO
Park – informatiekanaal

Televisie

Onder aan de openhaard zit een klem die u naar u toe kan halen. Nu ziet u een aantal knoppen;
Lamp knop  = om Aan en Uit te zetten
I-knop  = Als u een klein beetje warmte de woning in wil laten blazen
II-knop  = Als er veel warmte de woning ingeblazen mag worden
Knop 1 t/m 6 = Dit is de thermostaat en hiermee bepaald u hoe warm u de lucht wenst te hebben

Openhaard

Met de draaiknop in de koelkast zet u de koelkast aan. Draai deze op stand 3 of 4 voor een goede koeling.
Zet na uw verblijf de koelkast op ) en laat de deur openstaan.

Koelkast

Uw combimagnetron is een hetelucht oven. Er zijn diverse mogelijkheden om deze te gebruiken, 
als oven, magnetron, combimagnetron, grill en ook is er een ontdooistand aanwezig.
Het gebruik is als volgt;
Knop F selecteert u waar u deze combi magnetron voor wil gebruiken.
Zet met <-+> knop het aantal watt/graden goed, door hier aan te draaien.
Druk dan knop OK
Met <-+> stelt u de tijd in.
Dan gebruikt u de <I> knop waarmee u de combi magnetron start.

Combimagnetron

In de keuken ligt een map waarin u uitgebreide informatie aantreft 
over al de apparatuur die in de woning aanwezig is. We willen u verzoeken 
als u deze gebruikt, deze hierin terug te doen.

Spoel voor gebruik van de vaatwasser de vaat af onder de kraan.
Pas op met glas. Gebroken glas kan de motor beschadigen.
Gebruik alleen zeeptabletten of poeder, zeeptabletten zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Doe de zeeptablet of poeder in het bakje aan de binnenkant van de deur.
Sluit de deur van de machine.
Selecteer het programma, dat u wil gaan gebruiken. 
Met behulp van de knop P kan u een programmakeuze maken.
Het laatst geselecteerde programma gaat branden.
Druk op de knop > waarmee de vaatwasser zal starten.

De knop aan de rechterzijde is om het controle paneel uit te zetten.

Vaatwasser
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- Niet roken

- Geen huisdieren in de woning

- Huis opgeruimd en veegschoon achterlaten

- Afwasmachine en koelkast leeg achterlaten

- Vaatwerk schoon opruimen in de kasten/laden

- Levensmiddelen – nieuw en aangebroken – mogen niet achterblijven in de woning

- Bbq en rooster schoon achterlaten

- Prullen- en afvalbakken legen

- Al het huisvuil in plastic zakken en deze deponeren in de grote container voor in het park

- Geen doosjes in of bij de woning achterlaten. Klein karton uitvouwen en in container deponeren

- Tv en radio goed uitzetten

- Thermostaat op 15° zetten

- Alle gordijnen sluiten

- Alle ramen en deuren goed sluiten

- Niets vergeten?! (oplader, dvd’s / cd’s, kleding ect.)

- Sleutel bij vertrek teruggeven bij receptie

Huisregels
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Alarmnummer        112
Receptie  tijdens openingstijden    013 504 15 67
Restaurant  Dagelijks van 7.30 – 23.00 uur   013 504 30 51
Landal Noodnummer  24 uur per dag bereikbaar   010 750 69 06

Taxi   Kempentaxi     013 504 13 06
   Taxi Kramer     013 505 45 00
   Taxi Hoosemans     013 514 14 80
   V/d Heijden     013 514 15 88

Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis
Hilvarenbeekse Weg 60 
5022 GC Tilburg
013 539 13 13

Ziekenhuis
Huisartsenpraktijk Diessen
Heuvelstraat 3
5087 AA Diessen 
Huisarts Oerlemans
Tel: 013-5041301
Spoed: kies optie 1
Huisarts Rouwenhorst
Tel: 013-5041333
Spoed: kies optie 1

Huisarts
Samenwerkende Tandartsen Diessen
Heuvelstraat 12
5087 AB Diessen
013 504 17 95

Tandarts

Driesser Optiek   
Diessenseweg 3 Hilvarenbeek
013 505 23 17
Fashion Eyes   
Diessenseweg 20 Hilvarenbeek
013  505 57 73

Opticien
Apotheek Beekdal    
Echternachstraat 1 Diessen
013 505 30 35
Tilburgseweg 2 Hilvarenbeek
013 505 81 51

Apotheek

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, 
weekenden en tijdens feestdagen in de regio: u kunt terecht bij de huisartsenpost op werkdagen tussen 17.00 uur en 
08.00 uur de volgende dag en tijdens weekenden en op feestdagen gedurende 24 uur. De huisartsenpost wil zoveel 
mogelijk mensen helpen en klaar staan voor acute situaties. Daarom moeten we goed plannen en werken we op 
afspraak. Kom dus nooit onaangekondigd, maar: 
Bel alt�d eerst: 0900 - 33 222 22
U kunt de post alleen bellen voor dringende hulp van een huisarts.

Huisartsenpost

Wanneer u belt, krijgt u een medisch centralist (doktersassistente of verpleegkundige) aan de telefoon. Een medisch  
centralist beschikt over uitgebreide medische kennis en is speciaal getraind om te beoordelen of een klacht spoed-
eisend is of niet. Zij zal u vragen naar de volgende gegevens: 
• Uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum; 
• Uw BSN; 
• De naam van uw eigen huisarts; 
• Uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag); 
• Uw medicijngebruik. 
In noodsituaties vragen we natuurlijk alleen het hoogstnoodzakelijke, zoals adres en telefoonnummer. 
Huisartsenpost Midden-Brabant
Lage Witsiebaan 2-A �lburg

Hee� u met spoed een ambulance nodig, dan belt u niet de huisartsenpost maar 112.

07

Medische voorzieningen

Belangr�ke telefoonnummers



Keurslagerij Maton, Julianastraat 32  Diessen 013 504 1892

V.O.F. De Laarhoeve Laarstraat 16 Diessen 013 504 4744 (landwinkel)

Apotheek Diessen Echternachstraat 1 Diessen 013 505 3035

Slagerij R. Vughts, Willibrodusstraat 42, Diessen 013 505 2147

PLUS Supermarkt, Julianastraat 42, Diessen 013 505 7770

Jumbo,  Hilverstraat 90,  Hilvarenbeek 013 579 4160

Albert Heijn, Gelderstraat 52, 5081 AC Hilvarenbeek 013 505 1402 

Bakkerij van Hulten, Julianastraat 33, Diessen 013 505 2393

... en om het park
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Specialiteitenrestaurant Auberge De Hilver met bar en terras

Parkshop (beperkt assortiment) met o.a. dagelijks verse broodjes

Dagelijks Kempisch ontbijtbuffet in het restaurant

Ontbijtservice en champagne-ontbijt

Boodschappen- en cateringservice

Fietsverhuur (speciale fietsen op aanvraag), wandel- en fietsroutes, wasserette

Speciale dagarrangementen en groepsuitjes mogelijk. Kijk hiervoor op: 

www.landal.nl/ducdebrabant

Internethoek/draadloos internet op het hele park

Online boodschappen bestellen via www.landalparkshop.nl

Lekker makkel�k op het park

Op het park is ook een hotel. Voor de gereduceerde prijzen, 
verzoeken wij u contact op te nemen met de receptie van het park.

Hotelovernachting

Op het park zelf is een Parkshop (beperkt assortiment) met o.a. dagelijks verse broodjes.
Ook is er een mogelijkheid om Online boodschappen bestellen via www.landalparkshop.nl.

Betalingsmogel�kheden op het park: 
Contant en pin. Creditcardbetaling niet mogel�k (m.u.v. het hotel-restaurant).

Boodschappen doen in het park



Restaurants op en om het park

Bij het restaurant van Auberge De Hilver bent u welkom van 7.30 uur 's ochtends tot de late uurtjes. In de ochtend staat 
er voor u ons Kempisch Ontbijtbuffet. Een buffet met diverse producten uit de omgeving. Het ontbijtbuffet is gecertifi-
ceerd als streekproduct. Ook op de lunchkaart staan diverse gerechten die rechtstreeks afkomstig zijn van de omlig-
gende boerderijen.
's Avonds kunt u terecht voor een heerlijk voordelig geprijsd 3-gangen diner, maar u bent ook welkom om uitgebreid 
te dineren, op het terras of in het sfeervolle restaurant met open haard. In het café of in de bar serveren we overigens 
ook heerlijke borrelhapjes en drankjes...en ja, ook hier laten we u trots proeven van al het heerlijks dat het Land van 
de Hilver rijk is.
Adres: Op het park

Auberge De Hilver (op het park) Specialiteitenrestaurant

Pannenkoekenhuis “d’Ouwe Brouwerij” en restaurant “De Goeikamer“. In 1982 is in dit historische pand de start 
gemaakt met de horeca-exploitatie. Eerst als pannenkoekenhuis, later uitgebreid met een restaurant en sinds 1988 
met een prachtige feestzaal. Dat alles in een stijl die het monumentale van deze “Ouwe Brouwerij” waardig is! Zo 
ontstond een veelzijdige horecaonderneming, die door de uitstekende keuken, de talrijke geslaagde recepties en 
partijen en de gastvrijheid een 
grote faam opbouwde.
In de een van de voorgaande jaren behaalde ANWB restaurant titel kampioen van het jaar, de recente toetreding tot 
het genootschap Euro-Toques en het uitroepen van restaurant van het jaar 2006 is de bekroning van kwalitatief hoog-
waardig werken van medewerkers en eigenaren.
Adres: Baarschotsestraat 46 Diessen (1,1 km)

d'Ouwe Brouwer� gevestigd in een r�ksmonument anno 1717

Bij een bezoek aan Huize Rustoord treft u eindeloze mogelijkheden aan. U zult geïnspireerd worden door de kunst en 
door de prachtige natuurlijke omgeving tot een volledige rust komen. Huize Rustoord is de plek waar bijzondere kunst 
en de Brabantse gastvrijheid, met culinaire hoogstandjes in het restaurant, elkaar ontmoeten.
In de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd als een vakantieverblijf voor de medewerkers van de levensverzeke-
ring “De Utrecht”, heeft Huize Rustoord in het recente verleden een metamorfose ondergaan. Familie de Bruijn heeft 
met een nauwgezet uitgevoerde restauratie de “Grandeur” uit de vorige eeuw weer een nieuw leven ingeblazen. Sinds 
2002 vormt de kunstgalerie een precieze en perfecte harmonie met het hotel-restaurant en dit concept van een 
drie-eenheid is gericht op het topsegment van de markt. Ook in de directe omgeving van Huize Rustoord zijn er 
voldoende mogelijkheden om te ontspannen (wandelingen, fietstochten, een golfterrein met 18 holes etc.)
Adres: Lage Mierdseweg 17, 5085 NC Esbeek (3.4 km)

Huize Rustoord

Ook vanaf het terras kunt u bestellen van de uitgebreide lunch- 
of dinerkaart of de aantrekkelijke ijskaart. Als erkend fietscafé 
beschikt de Zwaan op een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 
Ook is De Zwaan startpunt voor wandelroutes. 
Adres: Julianastraat 32, Diessen (4,1 km)

Restaria De Zwaan
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Geronimo is de naam van een beroemd Indiaans opperhoofd, die vocht voor zijn volk. Namens zijn volk, de Apachen, 
verzette hij zich in de negentiende eeuw tegen de landroof door blanke kolonisten. Geronimo was niet alleen een 
gevreesd krijger, hij was tevens filosoof. Zijn lijfspreuk luidde als volgt: ‘While living, I want to live well’. Wij zijn enorm 
geïnspireerd door deze uitspraak. Het voelt zelfs aan als onze persoonlijke lijfspreuk. In onze ogen is dit een allesom-
vattende uitspraak die de sfeer van ons restaurant perfect omschrijft.
We moedigen onze gasten aan om ieder moment van de dag te genieten van het leven en daarnaast ultiem te genieten 
van het eten en drinken bij Restaurant Geronimo. Dit alles onder het motto; ‘Live well. Sinn a little’. Oftewel, zondig af 
en toe en beetje en gun jezelf dat heerlijke glas wijn! Laat je verrassen, verwennen en neem de tijd om een avondje te 
zondigen bij Restaurant Geronimo..
Adres: Vr�thof 27, 5081 CB Hilvarenbeek (4.5km)

Restaurant Geronimo

Wat kun je zoal verwachten? Overdag kunt u terecht voor “Kleine Kaart”, koffie met gebak maar ook een vers getapt 
streekbier.’ s-Avonds biedt het driegangen “Menu van de Zaligheden” veel kwaliteit voor €17,50! Bereid met zoveel 
mogelijk streek- en biologische producten. Onze kaart biedt veel variatie voor de vegetariër. En dat kan ook met de 
smakelijke groenten van biodynamische boerderij "De Kraanvogel".
Op thema-avonden schuift u aan voor wat extra’s in de vorm van een proeverij, een lezing of een MasterClass. 
Kijk voor de nieuwste activiteiten op de Agenda.
Adres: Dorpstraat 20, Lage Mierde (4.2 km)

Hof Cleyn Mierde

Auberge De Zwaan werkt met liefde en passie voor pure gerechten 
en mooie wijnen. En dat proeft u aan de heerlijkheden uit onze 
keuken en aan onze prachtige wijnen. Dankzij onze digitale Wine-
Pad kunt u bovendien een bewuste keuze maken voor een perfecte 
wijn-spijscombinatie. Laat u culinair verwennen in deze sfeervolle 
locatie, waar gevoel voor detail en persoonlijke aandacht telt. 
Auberge De Zwaan verrast u graag.
Adres: Markt 4, Oirschot (9,9km)

Auberge De Zwaan 

Gelegen, direct naast de kerk, aan het levendige Vrijthof vindt u hotel-restaurant Herberg St. Petrus. Of u nu wilt 
borrelen, lunchen of dineren: een jong en enthousiast team staat klaar om u op een gastvrije, Brabantse wijze te 
ontvangen. Geniet in de zomermaanden op ons gemoedelijke terras of in de herfst- en wintermaanden bij de open 
haard. Kortom, een plek waar u zich altijd thuis zult voelen.
Adres: Gelderstraat 1, Hilvarenbeek (4,4km)

Herberg St. Petrus
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Activiteiten op het Park Duc de Brabant

Landal Duc de Brabant beschikt over diverse faciliteiten voor kinderen. 
Zo is er een kinderspeelhoekje, basketbalpleintje, tafeltennistafels, 
speelweide, speeltuin en een openluchtzwembad met zonneterras en 
apart kinderbad (het zwembad is geopend van begin mei t/m september).

Kinderfaciliteiten op het park

Op Landal Duc de Brabant wordt in de mei- en zomervakantie een leuk 
Fun & Entertainment-programma georganiseerd. 

Fun & Entertainment-programma

Kijk op de kidspagina van Landal om een kleurplaat te kleuren of om mee 
te doen aan de quiz en kans te maken op leuke prijzen! Ook kun je hier 
kennis maken met Bollo en zijn vriendjes of een e-card versturen.
http://www.landal.nl/bollo

Online Fun

Bolderwagens
Fietsen, tandems (op aanvraag)
Skelters

Op het park te huur

Bowling, golf en kartbaan
Manege, diverse natuurgebieden
Kanoboerderij en (overdekte) speeltuinen
Bobbejaanland (ca. 30 km)
Plopsa Indoor Hasselt (ca. 70 km)

Bij de receptie hangt op het prikbord een overzicht van koopzondagen 
in de directe omgeving en zijn nog andere Tips van de Week te vinden. 
Daarnaast kan u op de site van Duc de Brabant (activiteiten in de 
omgeving) zien wat actuele activiteiten zijn.

Vlak b� het park

Een bezoek aan Landal Duc de Brabant is tevens een bezoek aan één 
van Brabants fraaiste natuurgebieden. Het park grenst aan het betove-
rende ‘Landgoed d’Utrecht’. Heerlijk is het om op de fiets of te voet de 
omgeving te ontdekken. Daarbij heeft u keuze uit een groot aantal 
fiets- en wandelroutes die verkrijgbaar zijn bij de receptie of de VVV’s.

Wandelen en fietsen

Rondom het park

11



Wat te doen in de omgeving van Parc Duc de Brabant

In het natuurgebied achter het park ligt midden in de bossen het gezellige 
‘In den Bockenreyder’. Een heerlijke plek om te genieten van de Brabantse 
gastvrijheid. Vanaf de Bockenreyder kunt u prachtig wandelen door de 
bossen en langs de vennen in het Landgoed de Utrecht. Vanaf het park 
wandelt u in ongeveer een uur naar de Bockenreyder. Per fiets duurt het 
ongeveer 15 minuten. U kunt ook met de auto naar de Bockenreyder.
Adres: Dunsed�k 3, Esbeek (6,4 km)

Herberg In den Bockenreyder, 7 dagen per week geopend

Aan de Flaes, op een steenworp afstand van herberg In den 
Bockenreyder vindt u uitkijktoren d’n Flaes. Vanaf deze 25 meter 
hoge uitkijktoren heeft u een schitterend uitzicht over Landgoed 
de Utrecht en in het bijzonder het Flaes en Goorven. De toren is 
ontworpen door architect Smulders – Luijten te Tilburg.
LET OP! Om de toren te kunnen beklimmen 
hee� u een 1 euro munt nodig.

Uitk�ktoren d’n Flaes, Esbeek

Bij Safaripark de Beekse Bergen ligt ook een speelland. Ben je klaar voor 
een dag speelplezier? Op speelland kun je spelen op schommels, trampo-
lines, kidscars, minicars, teveel om op te noemen. Maar er is voor de 
waterliefhebbers ook enorm veel waterpret te beleven, met veel 
wateratracties en een enorm strand met veilig zwemwater.
Openingst�den: 30 maart tot en met 29 juni 2013
  dagel�ks van 10.00 – 17.00 uur
Adres:  Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek (13 km)

Speelland Beekse Bergen
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Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek is het grootste 
Afrikaanse Wild Life park van Nederland waarin meer dan 1.500 
dieren leven. In Safaripark de Beekse Bergen wacht u een Afrikaans 
avontuur met brullende leeuwen, nieuwsgierige giraffen en overste-
kende zebra’s. Er zijn 4 manieren om Safaripark de Beekse Bergen te 
ontdekken; wandelend, per safaribus, de safariboot of met uw eigen 
auto. Combinaties hiervan zijn uiteraard ook mogelijk. Onderweg 
beleeft u spannende avonturen en vertellen rangers interessante 
weetjes over de dieren.
Openingst�den: dagel�ks van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres:   Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek (13 km)

Safaripark de Beekse Bergen



Ieder zaterdag en donderdag kunt u deelnemen aan een excursie 
van ca. 2 uur onder leiding van de boer(in) over de kaasboerderij en 
het proeven van de eigen gemaakte ambachtelijke kazen. 
Wilt u deelnemen aan de excursie dan kunt u contact opnemen met 
Familie Ansems via nummer 0497-684041.
Aanvang: 14.00 uur
Adres:  Dominepad 7, Hoogeloon (11,5 km)

Excursie Kaasboeder� de Ruurhoeve

Elke zaterdag lekker snuffelen voor leuke spulletjes op de gezelligste 
rommelmarkt van Zuid-Nederland met ruim 175 kramen.
Openingst�den: van 9.00 tot 16.00 uur.
Adres:  Fabriekstraat 73, Goirle (16,3 km)

Overdekte rommelmarkt de Goolse Mert in Goirle

De dorpsdokter te Hilvarenbeek is bij de bergkorenmolen. De Doorn-
boom (1857) vindt u naast een prachtig bloeiende heemtuin, ook 
museum de dorpsdokter. Niemand verwacht hier een medische collectie 
van een platteland dokter. Toch is de collectie van “de dorpsdokter van 
vroeger” de trots van dit museum en de enige in zijn soort, onder de grote 
rivieren. Naast de oude boeken en platen treft u er instrumentarium aan 
uit de periode van 1800-1945.  
Openingst�den: iedere maandag van 13.00  – 16.00 uur.
  In mei, juni en september van 13.00 – 17.00 uur.
  In Juli en augustus van dinsdag tot en met zondag 
  van 13.00 – 17.00 uur
Adres:   Doelenstraat 53, Hilvarenbeek (7,7 km)

Dokters en tandarts museum, Hilvarenbeek
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Pathé Stappengoor
Olympiaplein 2 
�lburg 013 581 2820
www.euroscoop.nl
(17,5 km)

Pathé Tilburg Centrum
Pieter Vreedeplein 174 
5038 BW �lburg
www.pathe.nl/bioscoop/tilburg
(16,7 km)

Bioscoop, �lburg



Midden in het groen van de Brabantse Kempen ligt speelboederij de 
Hooiberg, een kinder- en educatieboerderij. Regen of zonneschijn, altijd 
is er binnen en buiten volop plezier voor kinderen tot en met 12 jaar!
Openingst�den: woensdag geopend van 13.00 – 18.00 uur en op   
  vr�dag,  zaterdag en zondag van 10.00 – 18.00.
Adres:  Bredasebaan 23, Bladel (13,6 km)

Speelboeder� de Hooiberg in Bladel

In Berkel Enschot vindt u Trappistenklooster La Trappe. Deze brouwerij 
staat bekend om zijn beroemde bieren van La Trappe. U kunt deelnemen 
aan rondleidingen en u kunt natuurlijk de diverse bieren proeven. Om 
teleurstelling te voorkomen is reserveren gewenst via; 013-57 226 50.
Openingst�den: dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 tot 18.00 uur
Adres:  Eindhovenseweg 3, Berkel Enschot (15,9 km)

Trappistenklooster La Trappe, Berkel Enschot

Piet Plezier is klaar om u te ontvangen, voor een drankje, een hapje, 
de verhuur van fietsen en Piet Plezier trapkarren. Maar u kunt ook 
midgetgolf, petanque spelen, Snookergolf spelen en nog veel 
meer. U hoeft niet te reserveren, wandel gewoon binnen en pak 
een lekkere terrasstoel.
Openingst�den:  November tot en met februari donderdag, vr�dag,  
  zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur
  Vanaf 1 Maart  7 dagen in de week geopend
Adres:§  Vennenlaan 1 – 5, Oisterw�k (16 km)

Piet Plezier, Oisterw�k

14

Dierenpark de Oliemeulen, �lburg
In dit bijzonder dierenpark kunt u van alles verwachten. Van vliegende 
honden, loslopende stinkdiertjes, kraaghagedissen tot drie meter hoge 
dinosaurussen en één van de grootste collecties reptielen en amfibieën 
in Nederland. Het park is opgebouwd in en rondom een prachtig 17e 
eeuwse oliemolen en biedt ruimte aan meer dan 140 verschillende 
diersoorten. 
De Oliemeulen is een dierenpark voor jong en oud. Kinderen kijken vol 
verbazing naar de reptielen met in hun achterhoofd het beeld van 
prehistorische monsters en hun tekenfilmhelden. Voor durfals onder 
hen bestaat er de mogelijkheid om eens een slang of een vogelspin 
vast te houden. Tip: vergeet vooral uw fototoestel niet!
Openingst�den: dagel�ks van 10.00 – 18.00 uur.
Adres:  Reitse Hoevenstraat 30, �lburg (22,4 km)



In Natuurmuseum Brabant ontdek je op een leuke, interactieve manier 
alles over het leven van planten en dieren, met een speelse knipoog naar 
de mens. In de OO - ZONE doe je zelf natuuronderzoek aan echte 
materialen- als je acht jaar of ouder bent. 
Onze tentoonstelling 'Brabant in de Ban van Buiten' laat je kennismaken 
met het prachtige Brabantse landschap en zijn bewoners. In 'De Reis' ga 
je –in een echte trein!- op reis van leven tot aan de dood. En dan hebben 
we het nog niet over onze tijdelijke tentoonstellingen. 
Je ontdekt alles hier! Dit is een echte aanrader!
Openingst�den: dinsdag tot en met vr�dag van 10.00 – 17.00 en 
  zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00.
Adres:  Spoorlaan 434, �lburg (17 km)

Natuurmuseum, �lburg

In het Vincent van Gogh tekenlokaal kan jong en oud terecht om op een 
creatieve manier bezig te zijn met tekenen. Zeker een bezoek waard. 
Openingst�den: 13.00 uur tot 16.00 van dinsdag tot en met zondag 
Adres:  Stadhuisplein 101, �lburg 
  (in het witte kasteel aan de achterkant)
  Vanaf medio maart 2018 verhuist het Tekenlokaal
  naar de Spoorzone in �lburg. 

Vincents Tekenlokaal, �lburg

Recreatiebad Stappegoor is dé plek voor waterplezier. Kinderen kunnen 
zich uitleven met de speelattributen, van de glijbanen roetsjen of zich 
laten meeslepen door de stroomversnellingen. Genieten van de zon? Dat 
kan op de grote ligweide bij het buitenbad. Hierdoor is zwembad 
Stappegoor een aanrader op zowel zonnige als regenachtige dagen. 
Genoeg waterpret gehad? De verschillende wellnessvoorzieningen 
bieden volop ontspanning. Maak gebruik van de whirlpools, jetstreams, 
Turkse stoombaden en snelbruiners. Kom dus een heerlijk dagje plonzen 
in zwembad Stappegoor!
Openingst�den: k�k op
www.sportintilburg.nl/Zwemmen/Recreatiebad_Stappegoor 
Adres:  Stappengoorweg 1, �lburg (17,6 km)

Recreatiebad Stappengoor, �lburg
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Dit Oertijdmuseum is het grootste geologische museum van Nederland. 
Op meer dan 1.000 m2 wandel je hier langs landschappen uit de oertijd 
met bijzondere fossielen en levensechte dinosaurussen. 
Buiten vind je een spannende Oertijdtuin.
Openingst�den: april - 31 oktober
  dinsdag t/m zondag  10.00 - 17.00 uur  
  1 november - 31 maart
  woensdag, zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur
Adres:  Poort Bosscheweg 80, Boxtel (36,7 km)

De Groene Poort, Boxtel

Speelboerderij "de Vossenberg" is een speelboerderij in een 
mooie, rustige en landelijke omgeving aan de rand van Gilze. De 
speelboerderij bestaat uit een binnenspeeltuin van 800 m2, met 
een mooie grote klimkooi voor de kinderen van 5 t/m 12 jaar en 
een kleine klimkooi voor de allerkleinsten. Daarnaast is de 
bovenverdieping helemaal ingericht als knutsel-, timmer- en 
bouwruimte voor de creatieve kinderen. Men kan ook uitgebreid 
spelen in de buitenspeeltuin.
Openingst�den: woensdag van 9.30 – 19.00 uur en 
  vr�dag t/m zondag van 9.30 – 19.00 uur
Adres:  �lburgsebaan 42, Gilze (26,7 km)

Speelboerder� de Vossenberg, Gilze

Ook buiten het sprookjesbos is er dit jaar weer veel te beleven. 
Je kunt je zeebenen en moed testen in De Vliegende Hollander, 
een zweefvlucht langs elfjes en feeën maken in Droomvlucht en 
een wereldreis door de natuur van Moeder Aarde in Panda 
Droom. Of het nu bij de Villa Volta, Carnaval Festival of Fata 
Morgana is, overal duikt verrassend veel entertainment op, 
onder leiding van Pardoes de Tovenaar en zijn Sprookjesboom 
vriendjes. Ontdek ook de vervallen stadspoort die toegang geeft 
tot de magische stad Raveleijn en beleef de spectaculaire 
parkshow. Om teleurstelling te voorkomen bij de ingang kunt u 
al reserveren voor deze show, zodat u zekerheid heeft dat u ook 
deze dag de show kan zien!
Openingst�den: check website www.e�eling.com
Adres:  Europalaan 1, Kaatsheuvel (30,5 km)

De E�eling, Kaatsheuvel
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Een bezoek aan dit museum is een reis in het zeer interessante 
verleden en van deze plaats. Daarbij treden twee belangrijkste 
facetten van het vroegere Valkenswaardse leven op de voor-
grond, namelijk de valkerij (1650-1855) en de sigarenmakerij 
(1864-heden). Twee eeuwen valkerij aan Europese vorstenhoven 
en het vangen en jagen met valken en haviken worden belicht. 
In een oude sigarenmakerij met veel authentieke gereedschap-
pen worden ook demonstraties sigaren maken gegeven.
Openingst�den: dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 – 17.00 uur.
Adres:  Oranje Nassaustraat 5, Valkenswaard (36,4 km)

Valker� en Sigarenmaker�museum, Valkenswaard
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Familiepark Dippidoe, de mooiste, leukste en spannendste speel-
attracties voor kinderen tot en met 13 jaar en onbeperkt toegang 
tot alle attracties!
Familiepark DippieDoe is door leden van de ANWB genomineerd 
voor “Leukste uitje van Noord-Brabant 2013!”
Openingst�den: woensdag en vr�dag van 12.30 – 18.00 en zaterdag  
  en zondag van 10.00 – 18.00.
Adres:  Ekkerswe�er 1, Best (24,8 km)

DippieDoe familiepark, Best

Kamelenmelkerij Smits te Berlicum heeft als doel de productie van 
kamelenmelk te stimuleren. De kamelenmelkerij is de enige kamelen-
melkerij in Europa en telt 70 kamelen. Op de kamelenmelkerij is het 
mogelijk om in groepsverband een kamelensafari te doen. Het 
programma duurt twee uur. Hierbij krijgt u een presentatie en een 
rondleiding over het bedrijf. 
Daarnaast zijn er verschillende activiteiten met de kamelen zoals het 
trainen van de jonge kamelen, kal�es de �es geven en op een kameel 
zitten. Tot slot worden er pannenkoeken gebakken en uiteraard 
wordt er kamelenmelk geproefd.
Openingst�den: Voor excursies, safari’s etc. z�n w� 7 dagen in de week  
  geopend op afspraak.
De individuele Camel tour kunt u met of zonder reserveren doen op 
maandag t/m vr�dag tussen 12.00 uur en 17.00 uur en in het weekend  
  alleen na reservering tel; +31 (0)73 - 7078087
Adres:  Werstkant 16, Berlicum (43,8 km)

Kameelmelker�, Berlicum
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W� wensen u een fijn verbl�f toe
en zouden het leuk vinden als u wat in

ons gastenboek wilt vermelden.
Ook vernemen w� graag van u als

u zaken mist in het huisje.


