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Inhoud
Vakantie

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bezienswaardigheden
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Toponderzoek
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Bezienswaardigheden
U raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen onze
gemeente. Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?

1. Uw antwoord:































1. Heesswijk-Dinther natuurlijk met kasteel, molen, abdij en natuurtheater plus mooie omgeving.
2. De Maashorst als prachtig natuurgebied.
1. Kasteel -Heeswijk
2. De Maashorst
3.
Abdij
Abdij - Kasteel - Molen - Maashorst
Abdij en Kildonkse molen en niet te vergeten het Kasteel van Heeswijk.
Abdij van Berne, Kasteel Heeswijk, de molen in Dinther Bierproeverij bij de abdij.
Abdij van Berne, Kersouwe en nog veel meer! er is zoveel moois te zien in Bernheze dat jullie
blokje te klein is.
Als het om de natuur gaat voor fietsen of wandelen de
Maashorst
Als ik met iemand fiets dan nooit langs die grote dieren
je ziet niets want danhou ik de dieren steeds in het oog
Als ze van natuur houden, maashorst en landerijen van tosse
Bedaf
Bedaf en omgeving
Berne abdijbier proef lokaal
Bernheze........ Kasteel Heeswijk!
Bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum de Maashorst
Bomenpark (4x)
Bomenpark en de Maashorst
Bomenpark, Maashorst, Kasteel Heeswijk
Bossen
Dat ligt er aan van welke leeftijd de persoon is. Ik zal zeggen dat ze eens moeten gaan kijken naar
- jongeren- jonge gezinnen: Hemelrijk, Zwembad Golfslagbad, maar vooral stuur ik ze de
Maashort in, waar ze fietsend, wandelend en met de auto veel avonturen kunnen aangaan.
De Efteling
De kildonkse molen
De Kilsdonkse molen
Abdij
Kasteel
De Kilsdonkse Molen, (met fluisterboot naar) Kasteel Heeswijk, Slabroek/Maashorst en Bedaf.
De maas horst . En als je zegt nistelrode dan is het dat men heel vaak van Tilburg kent
De Maashorst
De Maashorst
Kasteel Heeswijk
Natuurcentrum de Maashorst
De Maashorst
Bomenpark
De maashorst (6x)
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De Maashorst (9x)
De Maashorst, het bezoekercentrum
Van Tilburg in Nistelrode
De Nistel met de mooie omgeving
Kasteel Heeswijk
De Kildonkse Molen
Winkelen in Heesch
De Maashorst! Wisenten etc
De maashorst.
De Maashorst.
De Maashorst. 't Pumpke
De Maashorst/Slabroek e.o. bezoekerscentrum voor informatie over wandelen en fietsen
Bomenpark, Golfbaan e.o. Heesch/Nistelrode
Openlucht theater De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Bosrijke omgeving Heeswijk-Dinther
Kasteel Heeswijk
Kildonkse Molen en fluisterboten (Dinther)
De natuur op zoeken Maashorst.
DeMaashorst
Denk maashorst, misschien molens en kasteeltje
Een van de vele B&B's
Fazanterie de Rooie hoeve
Fazanterie, Maashorst
Fietsen in de maashorst
kasteel heeswijk
kildonkse molen
Fietsen in de Maashorst, bezoek Kasteel Heeswijk
Fietsen in de omgeving, kasteel Heeswijk bekijken, lunchen in Loosbroek
Heeswijk
Heeswijk-Dinther en Nistelrode/ Maashorst
Het Bomenpark en centrum van Heesch
Het eerste wat in me opkomt is de Maashorst.
maar zie net dat dit hieronder al staat.
je kan er fietsen (race en MTB), wandelen, (hard)lopen enz.
Het kasteel, de AA en de Keldonkse molen
Het kasteel, de abdij van Berne, de molen, de museum boerderij en natuurlijk de vele bos rijke
gebieden om te fietsen of te wandelen
Het kasteel, de maashorst kildonkse molen museumboerderij
Het kasteel, het bomenpark en de Maashorst.
Het kasteeltje
Het kasteeltje in Heeswijk
Het kasteeltje, de abdij, de maashorst, gewoon rondrijden iin het buitengebied en kijken.
Het mooie kasteel in Heeswijk-Dinther, rivier de Aa met de Kildonkse molen, de Maashorst voor
de natuur met bezoekerscentrum Slabroek en als je dan toch van winkelen houdt dat is Van
Tilburg ook een optie!
Hoe veel tijd heb je . Geschiedenis heemschuur de Elf Rotten museum boerderij , Kilsdonkse
molen, Kasteel Heeswijk, div. Andere molens. Abdij
Ik denk dat bij van Tilburg Mode moet zijn.
Anders is er niets bijzonders te zien.
Of je moet van de natuurhouden, Nistelrode is er mee omgeven.
Ik zou de vraag zelf beantwoorden of hem naar De Pas sturen
In onze gemeente zijn alleen gezellige terrassen.
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Ja
Kast
Kasteel
kildonkse molen
Kasteel
Museum boerderij
Molen
Abdij
Kasteel (2x)
Kasteel heeswijk, maashorst, bomenpark
Kasteel Kildonkse-molen Abdij van Berne met tuin en bierproeverij - Muzeem- Boerderij
Kasteel / molen / abdij / fietsen of wandelen in de prachtige natuur / terras bij de Toren
Kasteel Abdij Molen
Kasteel abdij molen m boerderij aadal kootbeek natuurtheater boswandeling enz
Kasteel heesijk en de Maashorst
Kasteel Heeswijk
Kasteel heeswijk
abdij van berne
kildonksemolen
bedafsebergen
maashorst
Kasteel Heeswijk
Kilsdonkse molen
Abdij Berne
Vorstenbossche Molen
Maashorst
Kasteel Heeswijk
Kilsdonkse Molen
Abdij van Berne / Berne bier
Kasteel Heeswijk
Kilsdonkse Molen
Voorstelling Kersouwe
vele fietsroutes
Verkuilen asperges en aardbeien
Kasteel Heeswijk
de Molen in Heeswijk mooi kortbij
daarna Maashorst
museumboerderij Heeswijk
Kasteel heeswijk (6x)
Kasteel Heeswijk (8x)
Kasteel Heeswijk De Maashorst De kildonksemolen
Kasteel heeswijk dinther
Kasteel Heeswijk Dinther, Natuurgebied de maashorst,
Kasteel heeswijk en de kersouwe
Kasteel Heeswijk en de Kildonkse molen
Kasteel Heeswijk en de Maashorst
Kasteel heeswijk of de maashorst
Kasteel Heeswijk- Abdij Heeswijk- Maashorst
Kasteel Heeswijk-Dinther
Kasteel Heeswijk, Abdij Berne, Kildonkse molen en museumboerderij.
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Kasteel heeswijk, bedafse bergen, molen heeswijk-dinther, natuurgebied de maashorst, 24 uurs
solexrace
Kasteel Heeswijk, de molens in de verschillende dorpen, vaartocht over de Aa enz.
Kasteel Heeswijk, Kilsdonkse Molen, Maashorst, Bedaf
Kasteel Heeswijk, Kilsdonkse molen, Maashorst, met name wijstverschijnsel
Kasteel Heeswijk, Maashorst
Kasteel Heeswijk; (water)molen in Dinther, Maashorst
Kasteel Heeswijk; Kilsdonkse molen.
Kasteel Heeswijk. (2x)
Kasteel heeswijk/
Kasteel van Heeswijk, Meierijsche Museumboerderij, Kisdonkse molen, Abdij van Berne,
Natuurtheater de Kersouwej
Kasteel-abdij-kilsdonkse molen- museumboerderij
Kasteel, Abdij, Kildonkse molen, museum boerderij
Kasteel, abdij, Kilsdonkse molen, museumboerderij
Kasteel, de kilsdonkse molen, en al wat daar tussen ligt, met name de natuurlijke omgeving, voor
wandelingen
of fietstochten
KAsteel, kildonkse molen, maashorst
Kasteel, Kilsdonkse molen, Abdij
Kasteel, kilsdonksemolen,museumboerderij, abdij,de maashorst
Kasteel, maashorst, Van Tilburg ;-)
Kasteel, Molen, Abdij
Kasteel, Molen, Abdij, Museum (allemaal HD)
Kasteel,Molen en Openluchttheater De Kersouwe
Kasteel/Kildonkse Molen/ Abdij/ Museum boerderij/ Parochietuin Loosbroek/ Maashorst
Kasten Heeswijk Dinther. Maashorst,
Kersouwe
Kersouwe, kasteel
Kildonkse molen
Kildonkse molen (2x)
Kildonkse molen - kasteel heeswijk bedaf
Kildonkse molen of het kasteel
Kildonkse molen/ Kersouwe/Abdij/ Kasteel/Maashorst
Kilsdonkse Molen
Kilsdonkse molen en Kasteel Heeswijk
Kilsdonkse Molen, Kasteel Heeswijk, de Maashorst
Kilsdonkse Molen, Kasteel, Abdij, Museumboerderij, Dier en Weide
Kilsdonkse molen, Museumboerderij, molen Vorstenbosch, fazanterie, de Maashorst
Kunnen vele dingen zijn... Gemeente bernheze heeft vele mooie plekjes
Ligt eraan waar hij/ zij in geïnteresseerd is.
Bijv:
- het kasteel
- theater de Kersouwe
- de kildonkse molen
- museum boerderij
Ligt eraan wat die wil zien. Ben zelf voornamelijk thuis in de natuur en de musea in Oss en s'Hertogenbosch.
Maashorst de natuur in onze omgeving in het algemeen
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Maashorst (31x)
Maashorst dorpsplein
Maashorst boerderij Herperduin.
Maashorst en Bomenpark
Maashorst en diverse gemeenten in Bernheze
Maashorst en kasteel Heeswijk.
Maashorst en omgeving.
Maashorst of bomenpark. Prachtige wandelroutes
Maashorst of herpenduin
Maashorst of herperduin
Maashorst of Kasteel Heeswijk
Maashorst-Kasteel Heeswijk
Maashorst, Bedaf
Maashorst, golfclub, centrale pleinen, de draaiende molen, de westelijke buitengebieden(fietsen)
Maashorst, Kasteel Heeswijk
Maashorst, kasteel Heeswijk, Kildonkse Molen, fietsroutes
Maashorst, Kildonkse molen, van Tilburg
Maashorst, maar kijk wel uit voor de wissenten als U in een scootmobiel of rolstoel zit want dan
is het advies van de deskundigen dat U van het pad moet afwijken en door de natuur om de
kudde heen moet gaan.
Maashorst, of van tilburg.
Maashorst, Slabroek ,kasteel Heeswijk
Maashorst. Het zou nog veel mooier zijn als de Hooglanders weer terug kwamen. Toen kwam je
nog een graser tegen als je door de maashorst fietste nu ze zie je niets meer.[ jammer een
gemiste kans]
Maashorst3
Maashorstgebied
Met de fiets rond fietsen in bernheze en omgeving zeker doen
Met de fluisterboot van de Kilsdonkse molen naar het kasteel.
Modehuis Van Tilburg!
Molen vorstenbosch
Molen windlust en bedaf. (Al zeggen ze dat die laatste in Uden lugt, daar is niet iedereen het mee
eens, haha)
Molen, Kerk of de natuur in bev. de Maashorst
Mooie fietstocht maken
Museum boerderij heeswijk
kasteel heeswijk
de maashorst natuur centrum
bomenpark
Museumboerderij
Abdij
Kasteel
Kilsdonksemolen
Museumboerderij
Museumboerderij en Kilsdonksemolen
Museumboerderij, Kilsdonkse molen, Abdij van Berne, kasteel Heeswijk of de Maashorst.
Naar de maashorst als die bossen wil zien en wandelen en als die gezellig op een terrasje wil
zitten zeg ik dat ie beter naar uden kan gaan.
Naar de maashorst als je van de natuur houdt. Prachtig om te fietsen of wandelen
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Naar de maashorst. super mooi natuurgebied
Naar het bos of het water en enkele stadjes als Ravenstijn, Megen etc.
Naar het hotel nabij de golf in Nistelrode
Naar het kasteel en genieten van de talrijke fietstochten en wandelmogelijkheden in de mooie
omgeving in het Aa-dal , de bossen(Maashorst gebied) en nabij de mooie stad 's-Hertogenbosch.
Naar Maashorst, de grootste familiekledingzaak van van Tilburg.
Naar Oss!!!!!
Natuur in de omgeving
Natuurcentrum
Natuurgebied de Maashorst (3x)
Natuurgebied Maar horst.
Speelboerderij Hullies
Marvies speel paradijs
Natuurgebied maashorst
Kasteel Heeswijk
Keldonkse molen
Natuurgebied; de bossen
Nesterle. De Maashorst.
Niet echt een bezienswaardigheid, maar de Maashorst is een prettige omgeving. Verder is er nog
een kasteel in Heeswijk Dinter.
Niet van toepassing passing
Nooit naar Heesch
Oude raadhuis, Elkerlieck
Plaatselijke VVD
Poppenhuis museum in Heesch
Pumke
Pumpke
Sterrenwacht Halley
Sterrenwacht Halley, Meierijsche Museumboerderij, Kasteel Heeswijk, De Kilsdonkse Molen,
Natuurcentrum De Maashorst, Molen De Windlust, Cultureel Centrum De Pas, (winkel)centra,
Eeterij 't Bomenpark, Natuurgebied De Maashorst, kerken, Openluchttheater De Kersouwe, het
landelijk gebied, de Peelrandbreuklijn
V.v.v.
Van Tilburg (2x)
Van Tilburg alles onder een dak.
Van Tilburg, de Maashorst,
Verwijzen naar VVV
Vorstenbosche molen
VVV
VVV en Abdij van Berne, Huize Zwanenburg, onze ruime bossen en fietspaden, Kasteel Heeswijk,
Klotbeek, de Kilsdonkse molen, de fluistertocht over de Aa vanaf de molen.
Vvv in Heeswijk centrum
Daar info kasteel heeswijk wandelroutes maashorst
Waar ligt zijn interesse? Natuur: Maashorst
Heemkunde: De Heemschuur
Museum: kasteel Heeswijk
VVV: boekhandel t Dorpi
Wandelen bij het Bomenpark.
Wandelgebied Maashorst
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Wandeling in de maashorst
een dagje uit bij van tilburg
Ze kennen alleen Van Tilburg
Zeker voor de fiets en wandeltoerist de Maashorst
Zwembad 't Kuipke
Molens
Maashorst
Zwembad 't Kuipke of Bomenpark
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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