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BUITEN
GEWOON
BREDA
Als je aan Breda denkt, denk je waarschijnlijk aan de stad.  
Maar Breda is meer. Breda zou Breda niet zijn zonder de dorpen 
Prinsenbeek, Princenhage, Ulvenhout, Bavel, Teteringen en  
’t Ginneken. De dorpse sfeer, de gezelligheid, het bourgondische 
Brabantse leven, de pittoreske straten en niet te vergeten:  
de weelderige natuurgebieden. Zij maken dat we Breda met 
recht ‘stad in het park’ kunnen noemen. 

Ieder dorp heeft zijn eigen unieke sfeer en bijzondere plekken 
die het bezoeken waard zijn. Mooie speciaalzaken, gastvrije  
horeca en historische en culturele plekken waarvan je het 
bestaan misschien niet eens wist. En dat allemaal op een  
steenworp afstand. Of je nu fijnproever, cultuursnuiver of 
buitengenieter bent, je zit hier buitengewoon goed. 
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BUITENGEWOON BREDA  
FIETSROUTE 

Stap op de fiets en 
ontdek Bavel, Ulvenhout, 
Princenhage, Prinsenbeek, 
’t Ginneken en Teteringen. 

De lange fietsroute 
verbindt al deze 
buitengewoon  

mooie plekken met elkaar. Ideaal om  
op een zonnige dag met de (elektrische) 
fiets eropuit te gaan. Stop onderweg  
voor een koffie (to go) en rust even uit.  
Je kunt de lange route ook opsplitsen, 
zodat je iedere keer stukjes van de  
route aflegt. Het startpunt van de route  
bepaal je zelf. 

LANGE route: 
62,3 kilometer 

KORTE route: 
14,5 kilometer

  Scan de codes 
voor de routes  
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BAVEL

Gemoedelijk, ongedwongen  
en karakteristiek. Dat is Bavel.  
Gelegen in het Brabantse groen, 
aan de zuidoostkant van Breda.  

Bavel hoort sinds 1997 tot de  
gemeente Breda, maar heeft  
altijd haar dorpse karakter  
behouden. De kerk met de  
omliggende winkels en horeca-
gelegenheden vormen het hart 
van het dorp. 

Je bent zo in het omliggende 
groen voor een fijn ommetje of 
een stevige wandeling. Kom naar 
Bavel en ontdek het zelf… 
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FIETSEN EN WANDELEN IN BAVEL  

Er is geen betere manier om de natuur in en  
rondom Bavel te verkennen dan te voet of met  
de fiets! Deze routes mag je niet overslaan.

Ommetje Gilzerwouwerbeek 
Lengte route: 7 kilometer
Startpunt: Dorpshuis ’t Klooster -  
Jack van Gilsplein 1 Bavel 

Even de benen strekken! Dit ommetje door de  
Gilzerwouwerbeek start bij het voormalig Francisca-
nessenklooster in het hart van Bavel. Vanuit hier  
wandel je zo de natuur in. Voor 2012 zag deze om- 
geving er nog heel anders uit. Inmiddels zijn de oevers 
afgegraven en zijn er hoogteverschillen in het land-
schap gemaakt. Er zijn paddenpoelen gegraven en zandpaden aan- 
gelegd om te wandelen. Dit alles maakt dat dit gebied van 17,5 hectare 
zich kan ontwikkelen tot een mooi en gevarieerd natuurgebied.  
Hier kom je echt tot rust! Tip: trek je wandelschoenen of laarzen aan. 

GA EROPUIT! Ommetje Bavelsche Leij 
Lengte route: 6,5 kilometer
Startpunt: Boerderij Wolfslaar - 
Wolfslaardreef 95 Breda 

De Bavelsche Leij is een ecologische verbindingszone 
die het Ulvenhoutse Bos verbindt met het Markdal. De 
Bavelsche Leij is de oorspronkelijke grens tussen de 
gemeente Breda en Bavel. Nu is dit gebied uitgegroeid 
tot een natuurader in de stad, waar dierenliefhebbers 
hun hart kunnen opladen. In deze omgeving vind je 
veel verschillende soorten vogels en insecten. Tijdens dit ommetje 
wandel je over de geluidswal van de A27. Vanaf hier heb je prachtige 
vergezichten over Bavel. Je wandelt ook over Landgoed Wolfslaar, een 
idyllische omgeving om te genieten van alle rust en ruimte. 

Fietsroute: Nassauroute
Lengte route: 40 kilometer
Startpunt: Delpratsingel Breda

Bavel is bij uitstek geschikt als startpunt voor een fijne fietsroute.  
Wat dacht je bijvoorbeeld van de Nassauroute? Start op de Gilzeweg in 
Bavel en volg de route langs de historische monumenten 
in de omgeving. Ervaar zelf hoe groen de omgeving 
van Breda is en hoeveel moois er te zien valt. Deze route 
is ontzettend veelzijdig: je fietst langs historische 
monumenten, idyllische kastelen en door verschillende 
landgoederen. Stap op de fiets en ontdek het zelf! 

GENIET VAN 
HET MOOIE 
UITZICHT 
OVER BAVEL

DE GILZERWOUWER-
BEEK IS GENOEMD 
NAAR DE VISVIJVERS 
OF ‘WOUWERS’ DIE 
LANGS DE BOVEN-
LOOP VAN DEZE 
BEEK LAGEN 

Scan de 
code voor 
 de route!
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ERVAAR ZELF HOE 
GROEN DE OMGEVING 
VAN BREDA IS EN NEEM 
EEN KIJKJE BIJ DE 
GILZERWOUWERBEEK

BAVEL
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LEUKE PLEKKEN IN BAVEL 

In Bavel kun je niet alleen heerlijk wandelen 
in het groen, je hebt hier ook een aantal fijne 
winkels die je niet mag missen. Ben je in Bavel? 
Deze hotspots zijn een bezoekje waard.  

Bastiaansen Modestad 
Brigidastraat 2 
www.bastiaansenmodestad.nl

Shoppen bij Bastiaansen Modestad is een echte beleving. 
Fashion, accessoires en schoenen, alles komt hier samen. 
Voor zowel vrouwen, mannen als kinderen! Wil je even  
uitrusten tijdens je shoppingsessie? Drink dan een kop 
koffie en eet een lekker broodje bij ’t Stadshart. Leuk om 
te weten: Bastiaansen Modestad is een echt familiebedrijf. 
De winkel wordt gerund door Geert en Henneke Bastiaansen. Opvolging 
is gegarandeerd, want dochter Monique en zoon Rogier zitten ook al in 
de zaak. De jongste zoon Boris volgt over een paar jaar. 

Restaurant Van Ouds  
Gilzeweg 24 
www.vanouds.com

Langs een eeuwenoude postroute, net buiten 
Bavel, vind je Restaurant Van Ouds. Hier kun je 
genieten van eten met een hoofletter G. Op de 
kaart vind je pure gerechten met een moderne 
uitstraling. Erg leuk: vanuit het restaurant heb je zicht op de open keuken. 
Zo krijg je – letterlijk en figuurlijk – een kijkje in de keuken. 

HOTSPOTS Slagerij van Kuijk 
Brigidastraat 8
www.slagerijvankuijk.nl

Een écht begrip in Bavel en  
omstreken: Slagerij van Kuijk. Voor 
een stukje vlees van deze slager 
stappen mensen speciaal de auto in. Dat wil wel wat zeggen, toch? 
Slagerij van Kuijk bestaat al sinds 1932. Het vlees dat je koopt, komt  
van vee dat door de slager zelf wordt gemest. 

Gérard, Kaas & Lekkernij 
Pastoor Doenstraat 2b
www.kaasenlekkernij.nl 

Kaasliefhebbers opgelet! Bij Kaas & Lekkernij ben 
je aan het juiste adres voor heerlijke kaasjes, 
noten en wijn voor tijdens de borrel. De kazen 
worden op traditionele en ambachtelijke wijze gemaakt en de noten 
worden door Gérard zelf gebrand. Maak je borrel compleet met een van 
de Portugese wijnen. Proost! 

Arnold Eyeworks  
Pastoor Doensstraat 2A
www.arnoldeyeworks.nl 

De liefde voor brillen zit in het bloed 
bij eigenaar Mark Arnold. Hij kreeg 
het vak met de paplepel ingegoten. 
Vanaf zijn 15e werkte hij mee in de 
optiekzaak van zijn vader. Als je op 
zoek bent naar een nieuwe bril, ben 
je bij Arnold Eyeworks dus aan het 
juiste adres. Hier vind je zowel hippe 
monturen als tijdloze modellen. 
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KORENMOLEN DE HOOP  

In Bavel staat een prachtige molen 
uit 1865: Korenmolen de Hoop. 
Binnen in de molen hangt een  
intieme en warme sfeer. En buiten 
vind je een groot terras, veel 
groen en een speeltuin voor de 
kleintjes. Hier geniet je van goed 
gezelschap, een hapje, drankje  
en échte Brabantse gastvrijheid. 

Vijf generaties Van Riel oefenden het molenaarsberoep uit. In 1960 
besloot opa Jan van Riel de molen te sluiten, omdat deze niet langer 
rendabel was. Met behulp van Monumentenzorg, Brabantse Molens  
en Gemeente Nieuw-Ginneken besloten de kinderen van Jan de molen  
in 1972 te restaureren. Zij toverden het geheel om tot een sfeervol  
restaurant met terras en speeltuin. Ook leuk: je kunt hier trouwen,  
feestvieren en vergaderen. 

Bourgondisch Bavels
In het restaurant van de molen ‘Onder de Molen eten & drinken’ kun 
je terecht voor een hapje en een drankje. Er is een uitgebreide wijn-, 
bier- en cocktailkaart en daarnaast een heerlijk menu. De Australische 
chef-kok Josh gebruikt met name graag Bavelse en streekgebonden 
producten. Alles vers en zelfgemaakt. En dat proef je!

Versgebakken Molenbrood
De molen in actie zien? Dat kan op zaterdag. De Molenwinkel is dan 
ook geopend. Hier koop je heerlijke molenproducten, zoals het vers-
gebakken Molenbrood.

IN DE SPOTLIGHT   

Tip: Bestel de Bourgondisch Bavel 
Borrelplank, een heerlijke plank 
met streekgebonden lekkernijen. 
Leuk om te weten: het Molenbrood 
wordt gemaakt van het meel 
uit eigen molen. 

Breng een bezoekje! 
Schoutenlaan 75
www.korenmolendehoop.nl 
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PRINSEN
BEEK

Zeg je Prinsenbeek, dan zeg je 
Boemeldonck. Want Prinsenbeek 
lééft voor carnaval. De kalender 
loopt hier van carnaval tot carnaval. 
Nog 51 weken te gaan als het feest 
net voorbij is. De saamhorigheid op 
d’n Beek is groter dan waar dan ook. 
 
Maar Prinsenbeek is meer dan  
alleen carnaval. Het is een heel 
oud dorp dat veel evenementen 
en een ongekende vrijwilligers-
structuur kent. Denk aan leuke 
winkeltjes, gezellige horeca en  
je bent zo in de natuur! 

20
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VOOR DE BUITENGENIETER   

Trek je wandelschoenen aan of spring op de 
fiets om te genieten van het buitengebied van 
Prinsenbeek! Ga een rondje wandelen in het 
Liesbos of verken ‘het Koeienpad’ dat tussen 
Prinsenbeek en Zevenbergen ligt. 

Ommetje Liesbos  
Lengte gele route: 2,9 kilometer 
Startpunt: P-plaats, Leursebaan (N636), Breda

Het Liesbos ligt ten zuiden van Prinsenbeek en je kunt 
hier heerlijk wandelen! Wist je dat het Liesbos het 
grootste oude zomereikenbos van Nederland is?  
Karakteristiek zijn ook de monumentale lanen,  
aangelegd voor de jacht van de vroegere adellijke 
eigenaren om hun jachtkoets snel en comfortabel te 
verplaatsen. Speciaal is ‘het rondje’, ook wel Hemeltje genoemd met 
een grote, oude plataan, omringd door beuken, waarvan er enkele om-
gevallen zijn. De plataan wordt als ‘koortsboom of lapjesboom’ gebruikt.

IN DE NATUUR 

Ommetje ‘Rond Prinsenbeek’ 
Lengte route: 14 kilometer
Startpunt: Rotonde Velsgoed, Prinsenbeek  

Zin in een wat langere wandeling? Ga dan voor het  
ommetje rond Prinsenbeek. Wandel dwars door het 
Liesbos, de Hooiberg en door de polder. De wandel-
tocht loopt lekker door het groen. Zin in een tussen-
stop? In Prinsenbeek vind je natuurlijk verschillende 
horecapunten, maar in het Liesbos vind je De Bos- 
wachter, waar je ook een lekkere koffie (to go)  
kunt halen! 

Fietsroute Monumentaal Groen
Lengte route: 65 kilometer
Start: Kruising Zanddreef/Leursebaan, Prinsenbeek 

Wil je een flinke fietsronde rondom Breda? Stap dan op de fiets en volg 
de route Monumentaal Groen Breda, te herkennen aan de zeskantige 
groene bordjes. De tocht voert langs buitenplaatsen, bossen, parken, 
tuinen, houtwallen, beekdalen, oude bomen en zandpaden in de 
buitengebieden van vooral de voormalige rand- 
gemeenten van Breda. Hoogtepunten als het  
Cadettenkamp, de Spinolaschans, het Liesbos, het 
Mastbos en Kasteel Bouvigne kom je onderweg tegen. 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om delen van de 
route te fietsen. 

HET KOEIENPAD
Langs de Mark kun je heerlijk fietsen. Over ‘het Koeienpad’!  
Dit fietspad loopt van Café de Elsakker over Nieuwveerweg en 
de Haagsedijk naar de Zwartenbergse molen bij Leur. Het eerste 
stuk van dit pad wordt door bewoners ook wel het Koeienpad 
genoemd, omdat hier in de zomer vaak koeien staan te grazen. 

Scan de 
code voor 
 de route!

  Scan de code 
voor de route   
  en meer info
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WIST JE DAT... 
HET LIESBOS HET 
GROOTSTE OUDE 
ZOMEREIKENBOS 
VAN NEDERLAND IS?

VERBORGEN WANDELPAD ‘HET LIES’
Er loopt een verscholen wandelpad rondom 
perceel de Heerenboeren waar je in alle rust kunt 
genieten van de rust en de ruim opgezette lanen. 
De natuur wordt hier in ere hersteld: de poel is een 
fijn leefgebied voor amfibieën en het leefgebied 
van de patrijs wordt verbeterd. 

De route start bij het kapelletje aan de Moerdijkse 
Postbaan en eindigt bij de Sprundelsebaan. 

NIEUW NATUURGEBIED 
Wist je al dat er boven 
Prinsenbeek een nieuw 
natuurgebied komt? In de 
achtertuin van Breda ont-
staat een robuust natuur- 
gebied met natte moerassen 
en waterplassen: Weimeren. 
Een uniek gebied waar de 
otter en bijzondere vogels 
zich thuis zullen voelen. 

TIP: het gebied wordt 
ontwikkeld, maar je kunt 
hier nu al wandelen! 

PRINSEN
BEEK
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VOOR DE FIJNPROEVER EN STIJLZOEKER  

Breng je een bezoekje aan d’n Beek?  
Vergeet dan niet een kijkje te nemen bij 
deze hotspots! Er is genoeg te doen!  

Aarts Wijnen 
Beeksestraat 29 
www.aartswijnen.nl 

Op zoek naar een lekker wijntje? Bij Aarts Wijnen weten 
ze precies wat je zoekt. Met ruim 850 kwaliteitswijnen in 
het assortiment vind je altijd een passende wijn voor de 
borrel of bij het diner. Eigenaar Joost Visser heeft van zijn 
passie zijn beroep gemaakt. Als afgestudeerd vinoloog 
van de Wijnacademie weet hij álles over wijn. Vraag 
zeker om advies van ‘d’n directeur’, want dat geeft hij je 
graag! Tip: je kunt ook wijn bestellen in de online webshop. 

Bloemist Juffertje in ‘t groen   
Groenstraat 2  
www.juffertjeintgroen.com 

Het team van Juffertje in ’t groen bestaat uit vakidioten 
met een bloemenhart en liefde voor het vak. Ze werken 
met verse materialen, afgestemd op de vier seizoenen. 
Waarom de bloemenzaak Juffertje in ’t groen heet? “We 
zijn gestart in het voorjaar, groen verwijst naar de groen-
straat, en juffertje verwijst ernaar dat de dames niet zo 
groot van stuk zijn!” Dat juffertje in ’t groen ook nog eens 
een heel mooi, blauw bloemetje is, kan geen toeval zijn.

HOTSPOTS

Chocohuys    
Groenstraat 21 
www.chocohuys.nl 

Bonbons, overheerlijke chocolade, een uitgebreid assortiment aan  
theesoorten, verse koffiebonen, vers gebrande noten en een mooi  
assortiment cadeauartikelen: dat is het Chocohuys. Inge en Mark  
Verheijen hebben het stokje overgenomen van Lilianne en Rien Jansen. 

Stijlvol Stoer     
Groenstraat 15 
www.stijlvol-stoer.nl 

Zin om te shoppen? Bij Stijlvol Stoer vind je altijd wel iets! Eigenaresse 
Patricia van Gils is ondernemer in hart en nieren. Het ondernemen is 
haar met de paplepel ingegoten: haar moeder runde een winkel in 
speelgoed en woonaccessoires, die Patricia heeft overgenomen.  
Maar ze wilde ook iets voor zichzelf. Iets wat ze vanaf nul moest  
opbouwen. Dat werd Stijlvol Stoer, een kledingwinkel voor zowel  
mannen als vrouwen. Loop eens binnen! 

WALHALLA VOOR
CHOCOHOLICS
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Bier en Borrels      
Groenstraat 16A  
www.bierenborrels.nl 

Bier en Borrels is een zeer geliefde 
slijterij in Prinsenbeek. Hier kun je 
terecht voor allerlei dranken, maar 
vooral speciaalbier is hier in trek! 
Tip: probeer eens het in Prinsen-
beek gebrouwen bier ‘Boschdal’.  
Ook leuk: Boschdal Blond is gemaakt door 
Bekenaren voor Bekenaren. Een gedeelte van de 
opbrengst gaat naar Prinsenbeekse goede doelen. 

Eetcafé de Swaen       
Markt 29  
www.eetcafedeswaen.nl 

In het hart van Prinsenbeek vind je Eetcafé de Swaen. Hier kun je terecht 
voor lekkere broodjes, vullende maaltijdsalades, smakelijke soepen of een 
lekker 3-gangenmenu. Een eetcafé met een echte gunfactor midden 
op de gezellige Markt. 

HET BIER 
BOSCHDAL IS 
IN PRINSENBEEK 
GEBROUWEN! 

28
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IN DE SPOTLIGHT   
DIRECT UIT DE KAS: VERSE AARDBEIEN   

Bij Van Haperen in Prinsenbeek worden de aard-
beien ’s ochtends vroeg geplukt en een paar uur 
later kun je ze al kopen. Verser krijg je ze niet. 
“Dan zijn ze echt op hun lekkerst”, vertelt Rian 
van Haperen. 

De aardbeienteelt zit in het bloed bij familie van 
Haperen. “De vader van mijn man Kees zat ook in 
de aardbeien. En zijn broer René heeft een aard-
beienbedrijf op de Rith bij Princenhage”, vertelt 
Rian. Kees en Rian zijn in 1990 aan de Overveldse- 
straat gestart met de teelt van vollegronds  
aardbeien. “We verkopen alleen producten die  
op ons eigen bedrijf zijn gekweekt en geoogst.  
Op zaterdag verkopen we persoonlijk in de schuur, 
op andere dagen kunnen onze klanten terecht bij 
onze self-service automaten.”

Het hele jaar door aardbeien
“We hebben twee verschillende soorten aardbeien: Lusa en Elsanta. 
Elsanta is een lekkere aardbei met een frisse, zoete smaak en een  
lichtrode kleur, Lusa is een grote donkere zoete aardbei die je al vroeg 
in het jaar kunt plukken. Het fijne van twee rassen telen, is dat we het 
hele jaar door aardbeien kunnen hebben.” 

Alles wat ze niet zelf aan huis verkopen, wordt geleverd aan distributeur 
Aartsen in Breda. Aardbeienkwekerij Van Haperen is ook proefbedrijf 
voor frambozen, bramen en blauwe bessen voor fruitbedrijf Driscoll’s. 
“Deze oogsten we van ongeveer half juni tot half oktober. Al krijgen we 
in het voorjaar vaak al de vraag: ‘Hebben jullie al frambozen?’. Zeker als 
het mooi weer is, dan hebben mensen daar zin in.” 

Generatie op generatie
Rian en Kees werken met een team  
jonge, enthousiaste plukkers uit de omgeving. 
“Negentig procent van de mensen die bij ons 
werken, komt uit Prinsenbeek”, vertelt Rian. 
“Het is zo leuk om die jongens en meiden bezig 
te zien. Daar krijgen we energie van. Het worden 
echt hechte vriendenclubjes. Jongens die hier 
in 1992 hebben gewerkt, zijn nu nog steeds 
vrienden. En hun kinderen? Die werken weer  
bij ons! Dat is toch geweldig?” 

Van Haperen 
Aardbeienkwekerij 
Overveldsestraat 18
Prinsenbeek 
www.verseaardbeien.nl

HIER ONTSTAAN
VRIENDSCHAPPEN
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ULVEN
HOUT

Ulvenhout komt als ‘Ulvenholti’ 
al voor in geschriften uit 1274.  
De oudste bewoningssporen in de 
directe omgeving van het gehucht 
zijn aangetroffen in en om het 
Markdal. Later waren de Ulven-
houtsebaan, de Dorpsstraat en de 
Molenstraat dé verbinding naar 
Breda, Strijbeek en Hoogstraten. 

Inmiddels is Ulvenhout een  
gezellig en karakteristiek dorp, 
midden in het groen. Wandelen in 
het Ulvenhoutse bos of Markdal, 
winkelen bij een van de leuke  
modezaakjes en luxe uit eten bij  
’t Jagthuijs. Typisch Ulvenhout! 

32
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Rode route Ulvenhoutse bos    
Lengte route: 5 kilometer 
Startpunt: De Fazant –  
Sint Annadreef 2 

Wandel een grote lus door het Ulvenhoutse bos.  
Vogelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen,  
want er zijn een heleboel vogels te spotten! De route 
leidt je door het bos, langs de rand van de bebouwde 
kom en langs weilanden. Volg de routepaaltjes en 
voor je het weet, heb je een lekkere wandeling van 5 kilometer in de benen. 
Tip: in het Voorbos (tussen de Fazant en het voormalige gemeentehuis) 
mogen honden loslopen! 

Fietsroute langs Ulvenhout, Breda en Dorst     
Lengte route: 46 kilometer 
Startpunt: knooppunt 84 

Stap op de fiets en verken Ulvenhout, Breda en Dorst.  
Je kunt in principe op ieder knooppunt van de route 
instappen, maar in Ulvenhout kun je de route begin-
nen vanaf knooppunt 84, 66 of 36. Vanaf hier fiets je 
richting Breda, Den Hout, Oosterhout, Dorst en Bavel. 
Een geweldig gevarieerde route om te fietsen en de 
omgeving beter te leren kennen. 

VERKEN ULVENHOUT    

Het Ulvenhoutse bos was vroeger eigendom  
van de heren van Breda en werd al in de 15e 
eeuw gebruikt voor de jacht en houtopbrengst. 
Het Sint-Annabos werd in opdracht van de  
Oranje-Nassaus aangelegd. Een gebied met  
veel geschiedenis dus. Het Ulvenhoutse bos is in 
bezit van Staatsbosbeheer, maar is vrij toeganke- 
lijk voor wandelaars en andere buitengenieters! 
Trek je wandelschoenen aan of pak de fiets om 
de natuur rondom Ulvenhout te verkennen.  
 

Familiepad Ulvenhoutse bos   
Lengte route: 1,4 kilometer 
Startpunt: De Fazant - Sint Annadreef 2 

Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied. Het bos 
ligt langs de Broekloop en de Bavelse Leij, zijbeekjes 
van de Mark. Ontdek het Ulvenhoutse Bos via het  
familiepad, een verhard pad dat toegankelijk is voor 
onder meer rollators, scootmobiels en kinderwagens. 
Een ideaal ommetje voor het hele gezin!  
En na de wandeling strijk je neer voor  
een koffie (to go) bij De Fazant. 

WANDELEN & FIETSEN  

Scan de 
code voor 
 de route

Scan mij!
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Door een te lage grondwater- 
spiegel wordt het water 
versneld afgevoerd uit het 
Ulvenhoutse bos. Dit leidt 
tot verdroging van de ken-
merkende vochtige bossen. 
Om de verdroging te stop-
pen, zijn in 2018 ongeveer 
7 kilometer aan waterlopen 
ondieper gemaakt en 16 
stuwtjes aangebracht. 
Hierdoor wordt het water in 
het Ulvenhoutse bos beter 
in het bos vastgehouden.

WIST JE DAT...  
HET ULVENHOUTSE BOS 
ÉÉN VAN DE OUDSTE 
BOSSEN MET NATTE 
BROEKBOSSEN EN EIK-
EN-HAAGBEUKENBOSSEN 
IN NEDERLAND IS? 

FIETSALLEE 
Door de bossen van het Ulvenhoutse 
voorbos, Chaam en Gilze loopt de 11 
kilometer lange Fietsallee. Op deze 
brede geasfalteerde fietsverbinding 
geniet je van rust, ruimte en natuur.

Fietstip!

ULVEN
HOUT
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LEUKE PLEKKEN IN ULVENHOUT  

Kom eens een dagje naar Ulvenhout! 
Je vindt hier leuke boetiekjes om te 
shoppen, fijne restaurants en lunch- 
cafés en je kunt ook nog cultuursnuiven 
in Heemkundemuseum Paulus van  
Daesdonck om te kijken hoe het er 100 
jaar geleden aan toeging in Ulvenhout. 
Wil je je écht culinair in de watten laten 
leggen? Dan mag je ’t Jagthuijs en  
Restaurant Uijttewaal niet overslaan. 

Heemkunde museum Paulus  
van Daesdonck  
Pennendijk 1 
www.paulusvandaesdonck.nl 

Bij Paulus van Daesdonck waan je je honderd jaar terug in de tijd.  
In de boerderij uit 1903 ontdek je hoe het er vroeger in het dagelijks 
leven aan toe ging. Een huiskamer en keuken, schoolklasje, café 
annex winkel, een hoek over het rijke Roomse leven en nog veel meer. 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck richtte het museum in met veel 
liefde voor het erfgoed van Ulvenhout en omgeving. Regelmatig zijn 
er thematentoonstellingen en kinderen kunnen er met de speurtocht 
Museumschatjes op ontdekkingsreis.  

’t Jagthuijs    
Dorpstraat 3 
www.jagthuijs.nl

Als je ‘t Jagthuijs binnengaat, is het meteen duidelijk: deze plek heeft 
een rijke historie. Op de kaart vind je zowel klassiekers als vernieuwende 
gerechten. Volgens de directie onderscheidt de keukenbrigade zich 
door “originaliteit, ambacht, oog voor primeurs en een niet te temmen 
enthousiasme.” Dat belooft wat.

HOTSPOTS

SHOPPEN IN 
ULVENHOUT? 
ER ZIJN GENOEG 
LEUKE BOETIEKJES 
TE VINDEN! 
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Gypset      
Dorpstraat 73
www.gypset.nl 

Alles voor een ‘gypset way of life’, dat vind je bij Gypset. Kleding, kleur-
rijke sieraden, home accessoires en parfums. Bij Gypset ben je aan het 
juiste adres voor een gezellige shopsessie. Ook ideaal als je een cadeautje 
zoekt! Stap eens binnen in dit gezellige boetiekje en laat je verleiden! 

Restaurant Uijttewaal      
Ulvenhoutselaan 96
www.restaurantuijttewaal.nl 

Wil je je een avond culinair laten verwennen? Leg je lot in handen van 
de broers Uijttewaal. Sven kookt. Lars schenkt. En dat doen ze goed.  
Dat is de korte versie van hun verhaal. We zouden natuurlijk van alles 
kunnen vertellen over hoe ze met de seizoenen koken, hun klanten 
willen verrassen, altijd gaan voor een onvergetelijke avond en dat  
alles draait om aandacht. Maar je moet het eigenlijk gewoon een keer 
gaan proeven. 

De Fazant     
St. Annadreef 2
www.defazant-ulvenhout.nl

Mooi weer of niet, bij De Fazant kun je eigenlijk altijd buiten zitten.  
Dat maakt deze fijne plek in het Ulvenhoutse bos zo bijzonder.  
Het enorme terras kan op een mindere dag volledig overdekt worden. 
Hier strijk je neer na een lekkere fietstocht of wandeling door de  
bosrijke omgeving. Voor een borrel met een snack, een lekkere lunch, 
high tea of uitgebreid diner. En ook om te vieren of vergaderen ben  
je welkom bij De Fazant.

PR8 Fashion       
Dorpstraat 99
www.pr8fashion.nl 

Stap binnen in de wereld van PR8 en laat je verrassen door een  
mooie mix van dameskleding en -schoenen, accessoires, lifestyle-  
en cadeauartikelen. PR8 heeft de collectie met zorg samengesteld  
met aandacht voor duurzaamheid en fairtrade.  
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Koetshuis Anneville       
Geersbroekseweg 17
www.koetshuisanneville.nl 

Landgoed Anneville is een bijzondere locatie in buurtschap 
Geersbroek, net onder Ulvenhout. Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog verbleef koningin Wilhelmina hier een aantal weken in 
de periode dat Zuid-Nederland al was bevrijd, maar het noorden nog 
niet. Het Koetshuis van het landgoed is een prachtige plek voor wie een 
stijlvolle locatie zoekt voor een huwelijksceremonie, afscheidsdienst, 
familiereünie, kookclinic, diner of andere bijeenkomst. 

Kabaal + Ko       
Dorpstraat 46
www.kabaal-en-ko.nl 

Zoek je een hippe, stoere of juist lieve 
outfit voor je zoon of dochter? Loop dan 
zeker eens binnen bij Kabaal +  Ko. Je vindt 
er kinderkleding vanaf maatje baby en  
je kunt kiezen uit allerlei toffe merken. 
Liever vanuit huis shoppen? Kabaal + Ko 
heeft ook een uitgebreide webshop.

DE HIPSTE 
OUTFITS VOOR 
JE ZOON OF 
DOCHTER 
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Molen de Korenbloem      
Molenstraat 23
www.molendekorenbloem.nl 

Vroeger had ieder Nederlands dorp wel een korenmolen, maar dat 
is al lang niet meer zo. Des te mooier dat Ulvenhout nog steeds een 
werkende molen heeft. De huidige molen staat er al sinds 1909 nadat 
een brand de vorige molen verwoestte. Molen de Korenbloem is iedere 
zaterdag in bedrijf en in de molenwinkel zijn allerlei soorten meel te 
koop voor de thuisbakkers. Te veel gedoe? De Korenbloem verkoopt  
ook brood, krentenbollen, worstenbroodjes en… Molenbier!

Rodolf Bloemisten       
Laurentiusstraat 2a
www.rodolfbloemisten.nl 

Iedereen bij Rodolf Bloemisten heeft passie voor het vak. Dat zie je 
meteen als je de winkel binnenkomt en een explosie aan kleuren je 
tegemoetkomt. Het team laat zich inspireren door de natuur en is altijd 
op zoek naar mooie bloemen, planten, vazen en verrassende potten. 
Daarmee wordt bijzonder bloemwerk gemaakt voor mooie sferen en 
naar ieders wens. Emoties vertalen in bloemen en daarmee mensen 
raken. Dat is het doel van Rodolf Bloemisten.

De Uitdaging      
Dorpstraat 40
www.deuitdaging.prinsheerlijk.nl  

Lunchroom De Uitdaging zit in de sfeervolle, voormalige pastorie naast 
de Laurentiuskerk. Hier geniet je van heerlijke broodjes, huisgemaakte 
soepen, salades of een high tea. Alles gemaakt met verse, eerlijke 
producten, waar mogelijk uit de regio. In de zomermaanden is het goed 
toeven op het zonnige terras aan het Grimhuysenpark. De Uitdaging  
is een leerbedrijf van Prins Heerlijk dat jongeren met (ernstige)  
leerproblemen begeleidt bij hun ontwikkeling en ontplooiing.  

DE UITDAGING ZIT IN 
EEN MARKANT GEBOUW: 
DE VOORMALIGE PASTORIE
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IN DE SPOTLIGHT   
’T KLOOSTERTJE    

Een winkel als ’t Kloostertje in Ulvenhout is uniek; 
zo’n winkel vind je niet overal. Deze exclusieve 
cadeau- en curiosawinkel zit dan ook al meer  
dan vijftig jaar in het oude dorpsklooster, een 
markant gebouw uit 1865. Hier rondsnuffelen  
is een feestje. 

’t Kloostertje is zonder meer een 
begrip in Ulvenhout. Ria Schoen-
makers kocht het oude dorps- 
klooster in 1969 en haar dochter 
Pascale was vaak in de winkel te 
vinden om mee te helpen. Na het 
overlijden van haar moeder heeft 
Pascale ’t Kloostertje overge-
nomen. Ze zet de droom van haar 
moeder voort. “De eerste keer 
rijden klanten ’t Kloostertje vaak 
voorbij. Maar hun nieuwsgierig-
heid wordt wel gewekt, waardoor 
ze de tweede keer toch even 
binnenwippen”, vertelt Pascale 
Wennekes. 

Snuisterijen op verzoek
Bij ’t Kloostertje vind je onder meer prachtig vintage servies en 
glaswerk, bijzondere brocante cadeautjes en de mooiste items voor 
je interieur. En als je een specifiek item nodig hebt, gaat eigenaresse 
Pascale gewoon voor je op zoek. “Daardoor bouw ik heel snel een goede 
band op met mijn klanten”, vertelt ze. “Ik vind het ook gewoon heel erg 
leuk om zelf op zoek te gaan naar bepaalde spullen.”

RONDSNUFFELEN 
BIJ ’T KLOOSTERTJE 
IS EEN FEESTJE! 

Je vindt bij ’t Kloostertje ook 
‘thuisgeuren’ van onder meer 
Millefiori, geurkaarsen van Yankee 
Candle en verzorgingsproducten 
van verschillende mooie merken. 
Of je nu iets voor jezelf of voor een 
ander koopt, je gaat altijd met een 
cadeautje naar huis.

‘t Kloostertje
Dorpstraat 44
www.hetkloostertje.nl 
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GINNEKEN

Stijlvol, bourgondisch en gezellig. 
Dat is ‘t Ginneken. Rust en ruimte, 
maar toch dicht bij het rumoer  
van de stad. 

Het Ginneken kent een unieke  
mix van winkels, horeca, natuur én  
dynamiek. Het is the place to be 
voor stijlzoekers, buitengenieters 
en fijnproevers. 

Met de Ginnekenmarkt als bruisend 
hart en het fraaie Markdal en Mast-
bos als groene parels is ‘t Ginneken 
een bourgondisch sfeergebied 
met verrassend veel gezichten. 

48
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ONTDEK ‘T GINNEKEN     

In ‘t Ginneken ligt de natuur letterlijk om de 
hoek. Voor je het weet bevind je je in de rust van 
het Mastbos of Markdal voor een fijne wandeling 
of fietstocht. 

Kabouterpad in het Mastbos    
Lengte route: 1,5 kilometer
Startpunt: Restaurant Boschwachter, 
Huisdreef 4  

Ga je met kinderen naar het Mastbos? Laat kabouter 
Daantje je de weg wijzen. Je start deze route van 
Staatsbosbeheer bij restaurant Boschwachter in het 
Mastbos. Langs de route van 1,5 kilometer staan 25 
houten kabouters. Kunnen jullie ze allemaal vinden? 

Boswachterspad in het Mastbos     
Lengte route: 7 kilometer 
Startpunt: Café De Kogelvanger, Galderseweg 55  

Het eeuwenoude Mastbos kent een rijkdom aan planten 
en dieren. Hier kun je reeën, vossen, egels, bosuilen 
en eekhoorns tegenkomen. Zin om het Mastbos goed 
te verkennen? Deze gele route leidt je langs lange 
beukenlanen, uitgestrekte heidevelden, mooie 
vennen én het fotogenieke en instagrammable 
Vlonderpad. Het Mastbos is in ieder seizoen mooi! 
Wat houdt je nog tegen? 

DE NATUUR IN! 

Scan voor het   
  Kabouterpad 
boekje met 
opdrachten!DE ACHTERTUIN 

VAN BREDA
Het Mastbos, aangelegd 
door Hendrik III van Nassau, 
wordt ook wel de ‘achter-
tuin van Breda’ genoemd. 
Vanuit de Duivelsbruglaan 
loop je zo het bos in!  
Bredanaars, maar ook  
veel natuurzoekers van 
daarbuiten, gebruiken het  
bos om te wandelen en te 
fietsen, te sporten en te 
ontspannen of om gewoon 
te genieten van de natuur. 

Scan de 
code voor 
 de route

EEN LEUKE SPEURTOCHT 
OM SAMEN MET DE 
KINDEREN TE DOEN!
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Wandelen of fietsen door het Markdal    
Lengte route: zo lang je wil! 
Startpunt: Duivelsbrug, Breda 

Het is heerlijk om te wandelen of fietsen door het Markdal. Rondom het 
water is veel groen te vinden. Het water zorgt op verschillende plaatsen 
voor drassige oevers. Via de Duivelsbrug loop of fiets je zo het Markdal in. 
Je kunt nog verder België in, maar de grensplaats Meerseldreef met zijn 
terrassen en speeltuin bij ‘de Paters’ is een fijne plek om op adem te 
komen. De wandeling of fietstocht langs de Mark kun je zo lang maken 
als je wil. Je draait namelijk gewoon weer om als je het beu bent! 
En het is écht geen straf om dezelfde weg terug te nemen. 

Snuffelroute in het Mastbos    
Lengte route: 4 kilometer
Startpunt: Mastboschhotel, Burg. Kerstenslaan 20   

Volg de blauwe bordjes met de hondenkop! Een fijne 
route in het losloopgebied waar je met je hond kunt 
wandelen. Ook een leuke route als je geen hond hebt, 
natuurlijk. De wandeling heeft zelfs een extraatje  
voor je viervoeter in petto: een heuse hondenpoel!

   Scan mij
voor de route

HET MARKDAL 
Het Markdal dankt zijn 
naam aan de beek De Mark, 
die door de weilanden ten
zuiden van Breda stroomt. 
Om wateroverlast te voor-
komen, heeft Staatsbos-
beheer de Mark weer laten 
meanderen. De natuur- 
gebieden langs de oevers 
van de rivier vangen over- 
tollig water op. Hierdoor 
krijgt de natuur alle kansen.  

WIST JE DAT... HET MASTBOS 
EEN VAN DE OUDSTE BOSSEN VAN 
NEDERLAND IS? GRAAF HENDRIK 
III VAN NASSAU LIET HET BOS IN 
1515 AANLEGGEN MET ZAAD VAN 
DE GROVE DEN UIT HET DUITSE 
NEURENBERG.  

5352 BUITENGEWOON BREDA

GINNEKEN



Wandelroutes Landgoed Wolfslaar     
Lengte route: van 900 meter tot 2,2 kilometer 
Startpunt: Natuurpoort Landgoed Wolfslaar

Maak eens een wandeling door de tuin van het statige 
landhuis en de naastgelegen natuurtuin! Je hebt de 
keuze uit vier wandelroutes: rondje over d’n akker  
(900 meter, ideaal met kinderen!), rondje over  
verharde paden (1,1 kilometer, handig met een  
rolstoel of kinderwagen!), cultuurhistorisch rondje  
(1,2 kilometer) en de grote ronde van 2,2 kilometer.  
Genoeg keuze dus! 

Fietsroute Landgoed Wolfslaar      
Lengte route: 31 km
Startpunt: Natuurpoort Landgoed Wolfslaar

Volg al fietsend de kronkelende rivier door het 
Markdal. Ontdek de Baronie en fiets vanuit Landgoed 
Wolfslaar richting Galder en Ulvenhout. Een fijne 
fietsroute dwars door de natuur. Dit stukje Brabant is 
zo mooi! 

   Scan mij
voor de routes

   Scan de 
code voor 
 de routes

NATUURPOORT LANDGOED WOLFSLAAR 
Landgoed Wolfslaar kent een rijke geschiedenis. 
Al in de 17e eeuw was hier een boerenhoeve. 
In 1862 gaf de toenmalige eigenaresse Barones 
Charlotte Storm-Cuypers de opdracht tot de 
bouw van het landhuis en koetshuis zoals we die 
nu nog steeds kennen. Op het landgoed kun je 
heerlijk wandelen en fietsen. 
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VOLG AL FIETSEND DE 
KRONKELENDE RIVIER 
DOOR HET MARKDAL

GINNEKEN
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IN ‘T GINNEKEN   

Het Ginneken. Daar moet je zijn voor de leuke 
hotspots! Rondom het Ginnekenmarktje vind  
je een heleboel leuke cafés en restaurants. 
Wij geven je alvast een paar tips. 

Restaurant Wolfslaar   
Wolfslaardreef 100-102 
www.wolfslaar.com/restaurant 

Restaurant Wolfslaar is gehuisvest in een oud koetshuis op Landgoed 
Wolfslaar, midden in de weelderige, ongerepte natuur. Het koetshuis 
vormt het culinaire hart van het landgoed. Het met een Michelinster 
bekroonde restaurant staat bekend om het gebruik van regionale  
producten. De sommeliers maken het geheel compleet met mooie 
wijnen uit de historische wijnkelder. Gegarandeerd een avond genieten! 
Tip: Landgoed Wolfslaar biedt nog veel meer mogelijkheden. 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website!

B&B Nuwenhuys    
Reeptiend 50
www.nuwenhuys.nl

Ga eens op staycation in deze Bed & Breakfast in het 
prachtige landschap van het Markdal en het Mastbos. De rijksmonu-
mentale boerderij is stijlvol gerestaureerd en de Bredase gastvrijheid 
spat ervanaf! Tijdens je verblijf geniet je van een culinair ontbijt ‘op 
maat’ met verse producten uit de moes- en pluktuin. Vanuit je bed rol 
je zo de natuur in: de talloze wandel- en fietsroutes staan garant voor 
een ontspannen verblijf! 

HOTSPOTS

Moeke     
Ginnekenmarkt 17
www.moeke.nl/ginneken 

Iedereen komt graag bij Moeke over de vloer. Voor een kop koffie, een 
broodje of om ’s avonds lekker aan te schuiven voor het eten. ‘Ik zit 
even bij Moeke’ is dan ook het mooiste excuus om het wat later te 
maken. Om net iets langer te genieten, te tafelen of nog een laatste 
drankje te bestellen. Pure gezelligheid dus. Een heerlijke plek midden 
op de Ginnekenmarkt. 

   Scan en ontdek 
      meer leuke 
    verblijven in en 
       om Breda! 
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Boerke Verschuren      
Ginnekenmarkt 13
www.boerkeverschuren.nl

Boerke Verschuren is voor veel mensen hun tweede huiskamer. 
Een plek waar lief en leed wordt gedeeld en waar wordt gelachen 
en gehuild. Het is dan ook breed bekend in Breda en omgeving. 
Het leukste aan Café Boerke Verschuren? Iedereen is welkom!
Leuk feitje: aan de muur in het café hangt een foto van de 
Ginnekenmarkt rond 1900. 

Salon de Provence       
Ginnekenweg 172
www.salondeprovence.nl 

Wie aan Breda denkt, denkt vast en zeker aan het bourgondisch genieten 
dat hier is uitgevonden. Salon de Provence is zo’n plek waar dit bourgon- 
disch genieten tot leven komt. Het is een uniek restaurant met huiselijke 
gezelligheid. Chef-kok Niels werkt met pure producten uit de omgeving 
en vindt dat uit eten een beleving moet zijn. Kom ook genieten! 

Oncle Jean      
Ginnekenweg 338
www.onclejean.nl 

Oncle Jean is een Grand Café waar 
je lekker kunt binnenlopen voor  
een kop koffie aan de leestafel of een speciaal biertje aan de bar.  
Een hapje eten kan natuurlijk ook. Op de bourgondische kaart staat 
voor ieder wat wils. Het café is er voor iedere gelegenheid. Denk aan 
vergaderingen, bruiloften of zakelijke events. Tip: Oncle Jean beschikt 
over verschillende salons om je feestje te vieren. Kies een zaal die het 
best bij jou past!

Hendrik en Marcella Kenners in kaas     
Valkeniersplein 1
www.hendrikenmarcella.nl 

Kaasliefhebbers opgelet! Hendrik en  
Marcella, ook wel Kenners in Kaas genoemd, 
is een delicatessenwinkel gespecialiseerd  
in kazen en mediterrane lekkernijen.  
Met binnen- en buitenlandse kazen, 
charcuterie, versgebrande noten en 
andere lekkernijen. Weetje: in 2019 werd 
de winkel van Hendrik en Marcella uit-
geroepen tot beste Kaasspeciaalzaak! 
Dat belooft wat!
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Kahuna       
Ginnekenmarkt 12
www.kahunabreda.nl 

Aloha! Kahuna serveert de lekkerste 
poké bowls met exotische ingrediënten. 
De bowls krijgen een Hawaiiaanse  
twist door onmiskenbare smaakmakers 
als kokos, gember en mango. 
Leuk feitje: ken je dat verhaal  
van die gasten die naar Hawaii  
gingen om in een week te leren  
golfsurfen? Nou, dat ging niet goed! 
Gips en golven zijn geen goede  
combinatie, dus maakten ze vooral 
kennis met Hawaiiaanse eettentjes 
en poké bowls. Zo ontstond 
Kahuna in hun thuisstad Breda…

JUUWL       
Ginnekenweg 340
www.juuwl.nl 

Naast armbanden, oorbellen, naambandjes en andere accessoires, 
verkoopt JUUWL in de winkel vooral dameskleding. De nieuwste mode 
uit Milaan en Parijs vind je als eerste bij JUUWL. Betaalbaar, voor elke 
leeftijd en omdat er alleen wordt ingekocht bij kleine partijen vrijwel 
uniek. Wie wil dat nou niet?

De Dillenburg       
Dillenburgstraat 78
www.dedillenburgbreda.nl 

De Dillenburg is een nieuw restaurant in ’t Ginneken. Het is een  
Frans georiënteerd bistro/restaurant met aardse kleuren. De heerlijke 
tuin is een plek om ’s morgens te genieten van een kop koffie of in  
de namiddag van een glas wijn. De menukaart bestaat uit kleine  
gerechtjes die gedurende de dag besteld kunnen worden.
Weetje: de eigenaren van het nieuwe restaurant, Sahila en Richard, 
ken je wellicht van voormalig Restaurant Rosé en Visrestaurant Blini. 

Boerderij Wolfslaar       
Wolfslaardreef 95
www.wolfslaarbreda.nl 

Boerderij Wolfslaar is een educatieve boerderij  
gelegen op Landgoed Wolfslaar, zoals de naam 
al doet vermoeden. Een plek waar je binnen en 
buiten in de weides met dieren in contact komt.  
Maar ook om spelenderwijs van alles te leren over 
je leefomgeving. De boerderij is leuk voor jong 
en oud. Naast de geweldige uitvalsbasis voor
een fiets- of wandelroute, is er de streekwinkel 
met heerlijke producten en een leuke lunchroom: 
Tuinhuis van Charlotte.

   Scan de code 
     en bekijk alle 
 boerderijwinkels 
    rondom Breda! 
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KASTEEL BOUVIGNE 

Even buiten ’t Ginneken ligt 
Kasteel Bouvigne. Statig, sprook-
jesachtig en koninklijk. Als je langs 
Kasteel Bouvigne wandelt, waan 
je je even terug in de tijd. Het 
landgoed van Kasteel Bouvigne 
dateert uit de vijftiende eeuw en 
bestaat uit een kasteel omgeven 

door drie bijzondere tuinen. De boomgaard is  
in ere hersteld en op het landgoed staan  
verschillende kunstwerken. 

Het is niet helemaal bekend hoe oud Kasteel Bouvigne precies is. In 1554 
duikt het voor het eerst op in een officiële akte: het testament van de 
vroegere eigenaar Jacob van Brecht. In 1614 kwam het kasteel in handen 
van de prinsen van Oranje. Al toonden ze nooit belangstelling voor 
Bouvigne; ze lieten er hun rentmeesters wonen. Het kasteel werd slecht 
onderhouden en bedreigd met sloop. Gelukkig is dat niet gebeurd, anders 
hadden we nu niet meer kunnen genieten van dit prachtige kasteeltje. 

Bijzondere beeldencollectie
De drie kasteeltuinen in Engelse, Franse en Duitse stijl zijn aangelegd  
tussen 1913 en de jaren dertig. Opvallend zijn de vele soorten fuchsia’s  
en de bijzondere beeldencollectie. In de loop der jaren heeft Kasteel  
Bouvigne verschillende eigenaren gehad. Sinds 1973 is waterschap  
Brabantse Delta de eigenaar van deze buitenplaats.

Dit prachtige landgoed is een bezoekje meer dan waard. De tuinen zijn 
tijdens kantooruren vrij toegankelijk. Het kasteel zelf is alleen open 
tijdens open dagen.

IN DE SPOTLIGHT   

Wist je dat...
Het landgoed heette niet altijd 
‘Bouvigne’. Tot 1802 werd de naam 
‘Boeverijen’ gebruikt. De welgestel-
de koffieplanter George Ruysch 
knapte het kasteel op en  
verfranste de naam naar  
Bouvigne. In Speelbos de  
Boeverijen, schuin tegenover  
Bouvigne, komt de eeuwen- 
oude naam weer terug.  

In koninklijke  
handen 
In 1614 kocht Filips Willem 
van Oranje huize ‘Boeverijen’ 
voor 27.000 gulden. Filips 
Willem, de oudste zoon van 
Willem van Oranje, was baron 
van Breda van 1609 tot 1618. 

Kasteel Bouvigne
Bouvignelaan 5
www.landgoedbouvigne.nl 
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WIST JE DAT... OP DE ZIJKANT VAN HET 
PAND VAN KAHUNA EEN PRACHTIGE 
BLIND WALL TE VINDEN IS?
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TETE
RINGEN

Midden op de Vrachelse Heide 
en de Teteringse Heide vind je 
Teteringen. Tot 1997 was het een 
zelfstandige gemeente, maar sinds 
1997 hoort het bij Gemeente Breda. 

Je verwacht het misschien niet, 
maar je vindt op een steenworp 
afstand van de dorpskern weidse 
zandverstuivingen en grove  
dennenbossen. En dat maakt  
de natuur rondom Teteringen bij  
uitstek geschikt om te wandelen 
en te fietsen. 

68 69BUITENGEWOON BREDA



FIETSEN EN WANDELEN IN TETERINGEN   

Veel groen en kronkelende wandel- en fiets- 
paden. Vanuit Teteringen ben je in een mum van 
tijd in de natuur. De polder is om de hoek, maar 
ook de Teteringse bossen bevinden zich op een 
steenworp afstand. Conclusie? Fietsen en 
wandelen kun je hier maar al te goed.

Ommetje Cadettenkamp 
Lengte route: 7,1 kilometer
Startpunt: Dorpshuis ’t Web - Zuringveld 1 

Door de weidse zandverstuivingen lijkt het Cadettenkamp heel on-
Nederlands! Het Cadettenkamp is een heide- en zandgebiedverstuiving 
van 10 hectare groot. Het gebied dankt zijn naam aan het feit dat 
het een oefenterrein van de Koninklijke Militaire Academie was. 
Tijdens deze wandelroute verken je dit natuurgebied.  

VOOR DE  
BUITENGENIETER
  

De Haenen kunstroute  
Lengte route: 2 kilometer
Startpunt: parkeerplaats De Haenen 

In de loop van de jaren heeft de eigenaar van Golfpark 
De Haenen verschillende kunstwerken verzameld, die je 
kunt bewonderen tijdens het wandelen van de kunst-
route. Je loopt dwars over de golfbaan, een bijzondere 
ervaring! Neem na de wandeling plaats op het heerlijke 
terras van de brasserie, waar je uitkijkt over de golfbaan. 

Lage Vuchtpolder 
Lengte route: 16,2 kilometer

Vanuit Teteringen ben je zo in de Lage Vuchtpolder, een plek met  
heel veel geschiedenis. De polder is een nat, moerasachtig gebied.  
Een moeilijk en tegelijkertijd een slim gebied in de 80-jarige oorlog,  
want het terrein stond in een mum van tijd onder water. De redoutes 
(kleine schans) langs de Zwarte Dijk maken onderdeel uit van de  
waterlinie bij Breda. De polder wordt nu stapje voor stapje terug- 
gegeven aan de natuur. En daar zijn weidevogels maar 
al te blij mee. Stap op de fiets en bekijk de restanten 
van dit belangrijke stuk geschiedenis met eigen ogen!   
Tip: tussen Teteringen en de nieuwe wijk Waterdonken 
kun je heerlijk wandelen. Verken de nieuwe wijk aan  
het water en in het groen!

Mountainbike route Teteringen
Lengte route: 40 kilometer

Wist je dat er een mountainbikeroute dwars door het Cadettenkamp  
in Teteringen loopt? Deze route is laagdrempelig en ook geschikt  
voor de beginnende mountainbiker. Bovendien zijn de zandvlaktes  
van het Cadettenkamp behoorlijk indrukwekkend en bijzonder voor  
de omgeving. 

  Scan de 
code voor 
  de route!

   Scan mij
voor de route
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LEUKE PLEKKEN IN TETERINGEN   

Je moet het maar net weten, maar in Teteringen 
bevindt zich een aantal hotspots waar mensen 
van buitenaf speciaal voor naar het dorp komen. 
Ben je in Teteringen? Wip eens naar binnen bij 
deze leuke plekken! 

Bij Snoek  
Groenstraat 10 
www.bijsnoek.nl 

Je ziet het de laatste tijd veel: 
melkveebedrijven die uitbreiden met een landwinkel. 
Zo ook Bij Snoek in Teteringen. Je kunt hier een ijsje 
eten en koffie of thee drinken in een landelijke om-
geving. Je kunt ook allerlei lekkere delicatessen voor 
thuis meenemen. Kaas, sapjes, iets lekkers voor bij  
de borrel of voor bij de koffie. Wat wil je nog meer?  

Golfpark De Haenen   
Laan der Continenten 70
www.dehaenen.nl 

Het heuvelachtige terrein, de lastige bunkers en de verraderlijke vijvers 
maken van Golfpark De Haenen een afwisselend terrein. Een aantrekke-
lijke test voor golfers van elk niveau! De Haenen heeft een volwaardige 
18 holes PAR 70 golfbaan en een 6 holes PAR 3 baan. Klaar met golfen? 
Strijk neer bij de brasserie. Met mooi weer kun je plaatsnemen op  
het terras, waar je een prachtig uitzicht hebt over de golfbaan.  
Leuk weetje: Prinses Juliana zwom ooit in de vijver die op de golfbaan ligt!

HOTSPOTS Snoeren  
Heistraat 2 
www.snoerenvoetspecialist.nl 

Schoenliefhebbers opgelet! Ben je al wel eens bij Snoeren in 
Teteringen geweest? Je vindt hier prachtige schoenenmerken, zoals 
Floris van Bommel, VIA VAI en Fred de la Bretoniere. Je kunt bij Snoeren 
ook terecht voor voetzorg; podotherapie, sportpodologie, medische 
pedicure en orthopedische maatschoenen. En je kunt je schoenen hier 
natuurlijk ook gewoon laten repareren. Leuk om te weten: dit bedrijf is 
een echt familiebedrijf. Deze winkel bestaat al sinds 1927! 

Snackbar Gebroeders Joosen  
Hoolstraat 83 
www.snackbarjoosen.nl 

Ooit zat er de kruidenierswinkel van opa en oma 
Joosen, nu is het pand nog steeds in handen van 
de familie. Sinds 1981 is de zaak in handen van de 
broers Peter en Jack. Leuk om te weten: de zoon 
van Peter en de dochters van Jack werken ook in 
de snackbar. Er zijn waarschijnlijk weinig mensen in Teteringen die nog 
nooit frietjes hebben gehaald bij Joosen! Tip: proef hier absoluut eens de 
varkenshaassaté, de favoriete snack van Jack! 

De Jong DELI  
Adriaan Oomenstraat 1a
www.dejongdeli.nl 

Een winkel, restaurant en traiteur 
in een, dat is De Jong DELI. Brood, 
banket en streekproducten voor op de 
borrelplank, maar je kunt hier ook koffie drinken, lunchen en borrelen. 
Klinkt goed, toch? Kom eens een kijkje nemen in de delicatessenwinkel, 
ze hebben hier zoveel lekkers! 

Scan de code 
en bekijk alle 
boerderijwinkels     
    rondom Breda! 
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Groen eten & drinken  
Meerberg 41
www.etenendrinkenbijgroen.nl 

Tussen Teteringen en Terheijden vind je Groen eten & drinken. Ben je 
op de fiets? Rust hier even uit met een kop koffie en wat lekkers of een 
lunch. Je kunt hier ook borrelen of genieten van een 3-gangendiner. 

Street Jump Breda  
Donkerstraat 38 
www.streetjumpbreda.nl 

Kinderen – maar volwassenen stiekem 
ook – vinden het hier helemaal het 
einde! Jump van de ene naar de andere 
trampoline en leef je helemaal uit. In de half  
pipe area word je op de proef gesteld, in de fun 
area kun je helemaal losgaan en alle tricks uit-
proberen. Tip: je kunt hier ook feestjes vieren! 

By Tater  
Oosterhoutseweg 14
www.bytater.nl 

Wist je dat Teteringen is afgeleid van de naam Tateringhen, gebaseerd  
op de familienaam Tater? Met de naam By Tater geven eigenaars Frank 

en Jessica Schrauwen 
een mooi eerbetoon  
aan de geschiedenis 
van Teteringen. Heb je 
net gewandeld in het  
Cadettencamp? Strijk 
dan neer op het terras 
van By Tater voor een 
hapje en een drankje. 

Spa One Wellness 
Salesdreef 11, Oosterhout 
www.spaone.nl  

Even helemaal tot rust komen? Daarvoor hoef je helemaal niet  
ver weg. Dompel je onder in de heerlijke sauna’s, whirlpools en zwem-
baden van het nieuwe Spa One in het buitengebied tussen Teteringen  
en Oosterhout. Laat je na afloop culinair verwennen in het restaurant. 

Brasserie Rembrandt 
Oosterhoutseweg 139   
www.brasserierembrandt.com 

Zin in een hapje en een drankje? Of heb je iets te vieren, een bruiloft 
borrel of bedrijfsfeest? Bij Brasserie Rembrandt zit je goed! Bovendien 
zijn bijna alle producten die gebruikt worden biologisch, duurzaam 
geteeld en komen ze zoveel mogelijk uit de streek.

 
Van Oosterhout  
Bikes & Sports   
Oosterhoutseweg 129A  
 www.rijwielspecialist.nl  

I want to ride my bicycle!  
Fietsfanaten kunnen terecht bij  
Van Oosterhout Bikes & Sports.  
Zij zijn specialist op het 
gebied van (elektrische) 
fietsen, sportfietsen en 
mountainbikes. Op zoek 
naar fietskleding en 
-accessoires? Dan ben  
je hier ook aan het  
juiste adres. 
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HET CADETTENKAMP IS EEN 
LOSLOOPGEBIED VOOR HONDEN. 
IDEAAL VOOR EEN OMMETJE MET 
DE TROUWE VIERVOETER DUS.
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PRINCEN
HAGE

Een echte verborgen parel in 
Breda: Princenhage, ook wel  
’t Aogje. In de 15e eeuw kreeg  
de prins van Oranje ‘Hage’ in  
bezit en zo komt Princenhage  
aan zijn naam. 

Met de pittoreske Haagsemarkt, 
het markante voormalige 
Raadhuis en de imposante Sint- 
Martinuskerk ademt Princenhage 
sfeer en gezelligheid. En dan  
hebben we het nog niet eens  
gehad over de leuke restaurants, 
cafés en winkels. En ben je er toch, 
vergeet dan niet de plukroute 
te lopen! 
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EROPUIT IN PRINCENHAGE      

Princenhage is omgeven door groen! 
Vlak bij vind je het Zaartbos en de Aa of Weerijs, 
heerlijke gebieden om doorheen te wandelen of 
te fietsen. Extra leuk: in Princenhage start ook 
een Vincent van Gogh fietsroute.

Ommetje Trippelenberg  
Lengte route: 7,1 kilometer
Startpunt: Huis van de Heuvel, Monseigneur 
Nolensplein 1 

Trek je wandelschoenen aan en verken de natuur rondom Princenhage. 
Dit ommetje ‘Trippelenberg’ loopt over de dijk met een mooi zicht 
op het Zaartbos. Het Zaartbos is onderdeel van het beekdal 
van de Aa of Weerijs en bestaat uit natte ruige weilandjes en 
bosjes die onder water lopen bij hoge waterstanden. Hierin 
grazen in de zomer Galloways, een runderras dat 
oorspronkelijk uit Schotland komt. Door de wisselende 
waterstanden en hoogtes is het een levendig gebied.
Tip: je kunt er ook voor kiezen om het laarzenpad door 
het Zaartbos te nemen en bij de Dr. Batenburglaan de 
route van het ommetje weer op te pakken.

Plukroute Princenhage 
Lengte route: 3,5 kilometer 

Hoe leuk is dit: Princenhage heeft een eigen plukroute!  
Een route door plantsoenen en straten waarlangs  
je letterlijk een heerlijke wandeling kunt maken.  
Van fruitbomen en struiken kun je de vruchten, bessen 
en noten oogsten, helemaal gratis! De route is aan- 
gegeven met stickers op lantaarnpalen en andere 
palen langs de weg. Op de Haagsemarkt staat een  
bord met de hele route. Extra leuk voor de kleintjes:  
er is ook een speurtocht uitgezet langs de route! 

VOOR DE  
BUITENGENIETER
  

Scan de 
code voor 
 de route!

   Scan de 
code en bekijk   

  de route!

VOOR MOOIE NATUUR HOEF JE 
HELEMAAL NIET VER WEG TE GAAN
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Van Gogh fietsroute 
Lengte route: 33 kilometer
Startpunt: Haagsemarkt 

Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh.  
De pittoreske Haagsemarkt in Princenhage is het  
startpunt van deze route. Vincent van Gogh kwam hier 
regelmatig. Hij bezocht er zijn ‘Oom Cent’, die een 
goede reputatie in de kunsthandel had. ‘Oom Cent’ 
woonde lange tijd in een prachtige villa, ‘Huize  
Mertersem’ genaamd. Hier had hij een flinke  
schilderijencollectie, waar Vincent gek op was. 

DE AA OF WEERIJS 
Dit riviertje begint in België en stroomt in 
Breda de Singel in. In 2005 heeft het water-
schap dit beekdal aangepakt en heringericht, 
met als doel om wateroverlast in de stad te 
voorkomen. De rivier stroomt nu kronkelend 
en de bedding is verbreed.

Wandelen rond de Aa of Weerijs 
Voor mooie natuur hoef je helemaal niet ver 
weg te gaan. Langs de rivier de Aa of Weerijs 
zijn genoeg idyllische plekjes te ontdekken, 
die elk seizoen weer op hun eigen manier 
bijzonder zijn. Aggie van Dongen maakte een 
wandelmap met negen wandelrondes van 
gemiddeld twaalf kilometer. Soms kom je nog 
een leuke verrassing tegen, zoals een pontje 
om de Aa of Weerijs over te steken. 

   Alle wandel-
routes bekijken? 
Scan de code:

   Scan de code
  en bekijk de 
       route!

LANGS DE RIVIER  
DE AA OF WEERIJS 
ZIJN GENOEG 
IDYLLISCHE PLEKJES 
TE ONTDEKKEN 

PRINCEN
HAGE
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Het Gele Huis  
Haagsemarkt 35
www.hetgelehuisinprincenhage.com  

Het Gele Huis organiseert een gevarieerd programma met beeldende 
kunst, muziek, lezingen, exposities en projecten. Elke cultuursnuiver  
kan hier binnenlopen voor informatie over en cultuur in Princenhage.  
Leuk weetje: Princenhage heeft een hechte band met de familie  
Van Gogh. Drie generaties Van Gogh waren door werk en wonen  
verbonden met het dorp en de omgeving van Breda. Zo was Vincents’ 
grootvader dominee in de Grote kerk en ligt begraven op begraafplaats 
Zuilen in Princenhage. Vincent van Gogh woonde in Arles in het gele 
huis. Hij wilde daar een schilderskolonie stichten waar kunstenaars 
konden wonen en werken.

HOTSPOTS Princenhaags museum     
Haagweg 334
www.princenhaagsmuseum.nl 

Het Princenhaags museum – de naam zegt het al – gaat volledig 
over Princenhage! Hier wordt het culturele erfgoed van het dorp  
bewaard en gedocumenteerd. Door thematentoon-
stellingen wordt dit erfgoed onder de aandacht ge-
bracht bij (oud)bewoners en andere belangstellenden. 
Breng vooral eens een bezoekje aan het museum  
en bekijk documenten, foto’s en voorwerpen die  
betrekking hebben op de cultuur, leefgewoonten  
en historie van het trotse Princenhage. 

Bierreclame Museum  
Haagweg 375
www.bierreclamemuseum.nl 

Voor de bierliefhebbers! In Princenhage staat een heus Bierreclame 
Museum dat een blik werpt op het verleden van reclame-uitingen op 
biergebied in onder andere Nederland, België, Engeland en Ierland.  
Een bijzondere plek, want je vindt hier de grootste verzameling oude 
bierreclames van heel Europa! 
In de mooi ontworpen  
reclames uit de periode 1900 
tot 1960 herken je stijlen  
als Art Deco en Jugendstil. 
Tip: natuurlijk kun je ook  
bier proeven! Neem plaats 
aan de oude cafétafels, de 
bar of in de biertuin. 

   Scan de code 
 en bekijk alle  
cultuurtips voor 
   de omgeving!

LEUKE PLEKKEN IN PRINCENHAGE  

In Princenhage moet je zijn als je cultuur wil 
snuiven! Maar ook als je lekker wil eten, drinken 
en shoppen zit je hier goed. Laat je onder-
dompelen in de gezellige dorpssfeer! 

DÉ HOTSPOT VOOR 
BIERLIEFHEBBERS!
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Maczek Memorial 
Ettensebaan 17A
www.maczekmemorialbreda.nl 

Wist je dat Breda in 1944 werd bevrijd?  
De Polen hebben hier een flinke strijd 
voor gevoerd tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog. In het Maczek Memorial maak 
je kennis met persoonlijke verhalen van 
deze mannen over hun daden en reis 
door Europa. Speciale aandacht gaat uit 
naar Generaal Maczek die Breda heeft bevrijd met zo min mogelijk  
burgerslachtoffers. Daarnaast is er een actueel programma waarin vrij-
heid, vrede en democratie centraal staan. Breng zeker eens een bezoek 
aan dit interactieve museum op de Poolse militaire erebegraafplaats!

Bakker Pol van den Bogaert 
Haagsemarkt 33 
www.bakkervandenbogaert.nl 

Een echt familiebedrijf en bekend bij vele Bredanaren: Bakkerij Pol 
van den Bogaert. In 1921 verhuisde bakker Cees van den Bogaert naar 
Princenhage om daar een eigen bakkerij te beginnen. Zijn zoon Pol liet 
als dertienjarige weten dat hij ook bakker wilde worden. Na Cees, Pol en 
Kees is nu Paul aan de beurt. Echte klassiekers van de bakkerij zijn de 
Aogse troela’s, hubkes en polnatuur… Proef en ontdek het zelf! Tip: Pol 
verkoopt ook heerlijk ijs bij Pol’s patisserie & ijs (Haagsemarkt 30).

Huize Druivelaar   
Haagweg 386
www.huizedruivelaar.nl 

Een verborgen parel in Breda! Verscholen achter 
de huizen verschijnt de oude boerderij Huize 
Druivelaar uit 1902. Geheel met groen omgeven 
en in alle rust omhuld met geluiden van vogels 
en het geritsel van bladeren. De ruim honderd 
jaar oude authentieke en unieke druivenkas 
vormt de entree naar twee luxe en comfortabele  
Bed & Breakfast kamers. In de stadstuin pluk je je 
eigen vruchten. Een plek om heerlijk te ontspannen  
en aan de drukte van de stad te ontsnappen!

      Scan de code voor 
    nog meer bijzondere 
   overnachtingslocaties 

      in en om Breda!

EEN PLEK OM 
HEERLIJK TE 
ONTSPANNEN EN 
AAN DE DRUKTE 
VAN DE STAD TE 
ONTSNAPPEN
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Herberg Het Roode Hert
Haagsemarkt 34
www.herberghetroodehert.nl 

De oudste herberg en café van Breda en de op één na oudste van 
Noord-Brabant. En dat in het mooie Princenhage. In 1518 verkocht 
Pastoor Peter de Bruyn het door hem zeven jaar daarvoor gebouwde 
Huis ‘den Hert’. Onder dezelfde naam opende de herberg. Nu, 500 jaar 
later, is Herberg Het Roode Hert nog steeds een horecabedrijf met kleine 
en grote feestzalen. Wees ‘hertelijk’ welkom bij het Roode Hert voor een 
lekkere lunch of een feestje!

ZEZ Mode  
Haagsemarkt 6A1 
www.zezmode.nl 

Bredase gastvrijheid staat voorop bij ZEZ Mode! Je komt hier voor een 
open en eerlijk stylingadvies. Pas en combineer, durf en probeer is wat 
Yvonne Degens, eigenaar van ZEZ Mode, haar klanten meegeeft. Het 
kleine, hechte team heeft een band met Princenhage en staat altijd voor 
je klaar. In de winkel vind je kleding, schoenen en accessoires met voor 
ieder wat wils. Kom, kijk, pas en geniet! 

DE RITH
Een gebied dat je niet mag overslaan in Princenhage is De Rith. 
Je vindt hier tal van agrarische winkels en ondernemers. 

Boerderijwinkel 
Van Haperen 
op de Rith voor 
verse aardbeien 
(Rithsestraat 128, 
Breda) 

Ambachtelijk ijs 
bij IJsboerderij 
Heidehoeve 
(Hoge Bremberg 
33, Etten-Leur) 

Bij Melkvee- 
bedrijf de Kleine 
Meeren kun je 
zelf verse weide- 
melk tappen 
(Hellegatweg 31, 
Rijsbergen)

DE OUDSTE 
HERBERG EN 
CAFÉ VAN BREDA 
STAAT IN 
PRINCENHAGE

Wijn- en aspergeboerderij 
De Santspuy (Zandspui 45, 
Etten-Leur)
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Kaatje Jans
Haagsemarkt 10
www.kaatjejans.nl/winkel-breda-princenhage 

Een plek waar alle smaken samenkomen en sfeer en beleving de  
boventoon voeren. Gastvrijheid is bij Kaatje Jans vanzelfsprekend!  
In de winkel vind je een ruim assortiment aan vleeswaren, kazen, vers 
gebrande noten, bonbons, truffels, wijnen en zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. Op zoek naar een cadeau? Ook daarvoor ben je hier aan 
het juiste adres! Tip: Kaatje Jans verzorgt ook lunches voor bedrijven, 
leuk als je je collega’s eens wil verrassen!

Gasterij Don Qui-John 
Haagsemarkt 20 
www.donqui-john.nl 

Don Qui-John is een gasterij met de gezelligheid van een eetcafé en de 
culinaire kwaliteiten van een restaurant. Je kunt er heerlijk lunchen, 
dineren of borrelen na een dag werken. Of ga voor een high tea of een 
heuse ‘high wine’. Ook kun je bij Don Qui-John terecht voor allerlei  
feestjes, recepties en walking diners. 

De Aogse Markt
Haagsemarkt 5
www.aogsemarkt.nl 

Eet & Bierlokaal de Aogse Markt is een bourgondische eet- en drink- 
gelegenheid in het hart van Princenhage. De locatie, het prachtige pand 
en de warme ambiance maken een bezoekje tot een ware belevenis.  
De gerechten worden bereid op een Josper Grill: een grilloven die werkt 
op houtskool. In het Bierlokaal stromen bijzondere bieren uit de taps. 
Eerst borrelen en daarna eten in het restaurant! Tip: vergeet de favoriet 
van bierconnaisseur Ben Sprenkels niet te proeven: de ‘Daelder’!

Los Olivos 
Haagweg 431
www.losolivosbreda.nl 

Als je in de binnentuin van Los Olivos zit, lijkt het net alsof je op vakantie 
in Spanje bent. Je kunt kiezen uit allerlei lekkere tapasgerechten, maar  
je kunt je ook laten verrassen door de chef. 
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LA BARRIQUE

Ontdek de wereld van whisky, wijn, port en  
gedistilleerd bij La Barrique! La Barrique is  
vanaf 1993 gevestigd in Princenhage in het  
karakteristieke voormalige postkantoor. 

Bij La Barrique vind je altijd wat je 
zoekt; de keuze is reuze! Je vindt 
hier dranken in alle soorten en 
maten én prijsklassen. Eigenaar Eric 
Erkelens gaat graag op zoek naar 
bijzondere, kwalitatieve whisky’s. 
“De whisky-wereld kent verschil- 
lende specials en reeksen die  
verzamelaars willen hebben. Echte 
collectors items. Sterke dranken  
als investering. Als je zo’n reeks  
compleet hebt, wordt die alleen 
maar meer waard”, vertelt Eric. 

Pure verwennerij
In het historische pand bevindt zich nog de oude kluis van het  
postkantoor. Hier bewaart Eric de meest waardevolle dranken.  
Ook leuk: bij La Barrique kun je terecht voor whisky-, port-, en wijn- 
proeverijen. Een ding is  
zeker: tijdens je bezoek 
aan La Barrique kijk je je 
ogen uit. En Eric helpt je 
graag aan een passende 
fles. Of het nu gaat om 
een fijn cadeau of een 
verwennerij voor jezelf. 

IN DE SPOTLIGHT   

Op zoek naar een cadeautje?  
Ga voor de unieke Aogse Pint!  
Een écht Princenhaags speciaal-
bier in een grote fles. 

La Barrique
Haagsemarkt 8
www.labarrique.nl

Wist je dat...
La Barrique ‘het 
vat’ betekent? 
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Breda zou Breda niet zijn zonder de dorpen Prinsenbeek,  
Princenhage, Ulvenhout, Bavel, Teteringen en ’t Ginneken.  
De gemoedelijke sfeer, het bourgondische Brabantse leven  
en niet te vergeten: de weelderige natuurgebieden. Zij maken 
dat we Breda met recht ‘stad in het park’ kunnen noemen. 

welkominbreda.nl


