
Beleef
De Maashorst
Als gast bij de
Maashorstboeren

www.maashorstboeren.nl

Wij, de Maashorstboeren, zetten stappen
op de natuurlijke weg, door duurzaam
ondernemen in harmonie met natuur en
landschap. Dit doen we vanuit liefde voor
mens en dier. Op deze manier ontwikkelen
we De Maashorst als uniek Brabants
natuurgebied. Samen realiseren we een
vitaal, mooi, schoon en economisch
functionerend platteland. Doe mee en
wordt lid van de Maashorstboeren.

info@maashorstboeren.nl
www.maashorstboeren.nl

Te gast bij
de Maashorstboeren
• Geniet van rust, ruimte en de natuur.
• Proef van (h)eerlijke streekproducten.
• Wandel en fiets op uitgezette routes.
• Kom logeren en recreëren op een

minicamping.
• Volg een dagexcursie of workshop.
• Beleef de harmonie tussen natuur en

landbouwgronden.
• Vraag advies over aanleg en onderhoud

van landschapselementen.
• Ervaar de zorg op onze zorgboerderijen.
• Kom op de koffie en ervaar de gastvrijheid.

Beleef het bij de Maashorstboeren!

info@maashorstboeren.nl
www.maashorstboeren.nl

realisatie

Marketing Communicatie en Coaching
www.marc2.nl



Proef de (h)eerlijke streekproducten. Vers, smaakvol
en gezond. Bewonder het uitzicht via een van de zes
uitgezette wandelroutes door de natuur en over
boerenland. Daarnaast zijn er drie fietsroutes langs
kersenboomgaarden. Natuurlijk wil je langer blijven.
Geniet van een verblijf op het platteland, ervaar de rust
en ruimte op een minicamping of groepsaccommodatie.
Beleef de unieke mengeling van natuur, cultuur en
landbouw in de authentieke buurtschappen die dit
gebied zo kenmerken, zoals Hengstheuvel, Slabroek,
Menzel, Loo, Bus, Zevenhuis en Het Mun.

Foto: Maashorstspelt akker

Maak kennis met De Maashorst
en onze boerenbedrijven

Voel je thuis, ontdek onze bedrijven
en ervaar onze gastvrijheid.

Kom op vakantie
…bij de boer!

Kies je ideale verblijf
op www.maashorstboeren.nl

Geniet van de rust, ruimte en natuur.

Kom wandelen
…door het mooie landschap en
over ons mooie boerenland!

Download de boerenwandelroutes
op www.maashorstboeren.nl

Lekker vers, gezond en smaakvol.

Kom proeven
…van onze (h)eerlijke streekproducten!

Proef onze streekproducten in
De Maashorst-boerderijwinkels


