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De broeder wordt gebakken volgens een oud recept in de ambachtelijke 

bakkerij Besselink in Udenhout. De naam ‘broeder’ komt waarschijnlijk uit 

de tijd van de gilden. Om lid of broeder van een gilde te worden, moest je 

een meesterproef afleggen. Pas als je in staat was om een goede broeder 

te bakken, werd je toegelaten tot het bakkersgilde. En dan mocht je de titel 

‘meesterbakker’ gebruiken. 

Naast de Brabantse Broeder, bestaat er sinds 1982 ook een Udenhoutse 

Broeder. Dat is een eretitel voor iemand die zich als vrijwilliger op een 

bijzondere manier heeft ingezet voor de Udenhoutse gemeenschap. De 

Udenhoutse Broeder wordt jaarlijks gekozen door het Genootschap van d’n 

Udenhoutse Broeder. Dit genootschap is opgericht bij het elfjarig bestaan 

van de Stichting Karnaval Udenhout. Op 25 januari van dit jaar is Frie van 

Eijck op het Broederfist verkozen tot 34ste Udenhoutse Broeder. 

De Brabantse Broeder, vroeger ook 
bekend als de Udenhoutse Broeder, 
is een lokale lekkernij: een soort 
rozijnenbrood met een bijzondere 
spijs.

DE BRABANTSE 
EN UDENHOUTSE 
BROEDER

PAS ALS JE IN STAAT WAS OM EEN 

GOEDE BROEDER TE BAKKEN, WERD JE 

TOEGELATEN TOT HET BAKKERSGILDE. 
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In de Slimstraat staat fraterhuis De 

Vuurhaard. Hier wonen vijf fraters 

die gastvrijheid zeer hoog in het 

vaandel hebben staan. Zij bieden 

namelijk tijdelijke opvang aan 

vluchtelingen.

De gasten van De Vuurhaard komen 

uit alle delen van de wereld. Sommigen 

zijn gevlucht vanwege oorlogsgeweld, 

anderen vanwege onderdrukking of 

armoede. Bij de fraters vinden ze even 

rust om daarna weer verder te kunnen 

gaan. 

Elke donderdag wordt er in de 

Vuurhaard een eetcafé georganiseerd. 

De vluchtelingen bereiden dan een 

maaltijd volgens traditionele recepten 

uit hun land. Wekelijks maken op 

deze manier zo’n veertig gasten 

kennis met bijzondere gerechten. En 

met de bijzondere verhalen van de 

vluchtelingen en de fraters. 

Zo’n bijnaam maakte onze redactie 

nieuwsgierig. Wat is dat monument 

nou precies? Wat is het verhaal 

erachter? Gelukkig kon Tim van 

Dijk, directeur van de Zuivelfabriek, 

antwoord geven. 

“Het monument is ontworpen door de 

kunstenaar Marius Boender. Het is 7,5 

meter hoog en opgebouwd uit 2200 

zwarte en gelige stenen. In 1997 hield 

Udenhout op een zelfstandige gemeente 

te zijn. In de jaren kort daarvoor heeft de 

gemeente Udenhout opdracht gegeven 

om een aantal monumenten te laten 

maken. De Toren voor Udenhout, want zo 

heet het monument officieel, is er daar 

een van. 

De kunstenaar had de opdracht 

gekregen om verbinding uit te drukken. 

Voor mijn gevoel is dat goed gelukt. 

Hoewel de gemeente Udenhout 

de opdracht voor de Toren had 

gegeven. Was het toch de toenmalige 

burgemeester van Tilburg, Johan 

Stekelenburg, die het monument 

onthulde. Symbolisch dus voor de 

nieuwe verbinding tussen Udenhout en 

Tilburg. Ik zie ook een verbinding tussen 

leven en dood, de wieg en het graf. Dit 

is een thema dat vaak terugkomt in het 

werk van de kunstenaar. Hij vindt dat 

kerkhoven tegenwoordig vaak te ver 

buiten de bebouwde kom liggen. De dood 

hoort bij het leven en een kerkhof mag 

dus best een zichtbare plaats hebben 

in een gemeenschap. Boender heeft 

dit idee verder uitgewerkt in de vorm 

van spiraalvormige graftorens die hij 

‘pietras’ noemt. De Toren voor Udenhout 

is daar een voorbeeld van. Het herinnert 

ons aan de overleden Udenhouters. De 

mensen die dit dorp hebben opgebouwd 

en het hebben gemaakt tot wat het nu is. 

Ten slotte is ook de verbinding tussen 

het verleden en het heden terug te zien. 

De meeste spiraalvormige werken van 

Boender zijn gemaakt van zand. Toch 

is het niet toevallig dat deze gemaakt 

is van steen. Het is namelijk een 

verwijzing naar de steenfabriek die hier 

in Udenhout stond.

Die fabriek is erg belangrijk geweest voor 

de industrie in Udenhout. Halverwege 

de vorige eeuw kwamen er 110.000 

stenen per werkdag uit de fabriek, ofwel 

28 miljoen stenen per jaar. In die tijd 

werd gemiddeld een op de vijftig huizen 

in Nederland gebouwd met stenen uit 

Udenhout. Hopelijk is de Toren voor 

Udenhout dus ook een verbinding met 

een succesvolle toekomst voor ons 

mooie dorp.”

DE P** VAN UDENHOUT
Je komt Udenhout binnenrijden. McDonalds heb je achter je gelaten en ook de 
weg naar Berkel-Enschot ben je voorbij gereden. In de verte zie je de eerste 
bebouwing en dan opeens staat hij daar: dat monument op de rotonde. Dat 
monument dat vaak “de p** van Udenhout” wordt genoemd. 

GASTVRIJHEID IN UDENHOUT
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DE LEGENDE VAN
HET VERZONKEN 
KASTEEL
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“Er was eens een pelgrim die na een lange 

reis eindelijk aankwam in Udenhout. Hij 

klopte aan bij een kasteel. De heer van dit 

kasteel stond bekend om zijn gastvrijheid. 

Dus de pelgrim was overtuigd dat hij hier 

onderdak zou vinden voor de nacht. 

Maar de deur werd niet geopend door de 

kasteelheer of een van zijn bedienden. Het 

was een bokkenrijder die  in de opening 

verscheen, een afstammeling van Hugo 

de Bokkenrijder. De bokkenrijders hadden 

de kasteelheer vermoord en hun intrek 

genomen in het kasteel. 

De pelgrim vertelde hoe God hierover zou 

denken, maar dat liet de plunderaars 

koud. En zij gooiden hem uit het kasteel. 

De pelgrim raapte zijn spullen bij elkaar 

en liep weg. Toen hij nog een keer omkeek, 

zag hij dat het kasteel verdwenen 

was. God had hem gehoord en had de 

bokkenrijders gestraft.” 

Als je goed kijkt, zie je nog resten van het 

kasteel op het speelveld in het Verzonken 

Kasteel.

Grenzend aan Den Bogerd ligt de wijk De Mortel. Alle 
straten in deze wijk hebben namen van kastelen en de 
straat rond het plein heet Verzonken Kasteel. Dat is een 
opmerkelijke straatnaam. Maar wist je dat deze naam 
verwijst naar een heuse Udenhoutse legende? Het 
verhaal gaat als volgt:
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BENIEUWD NAAR DE 
STRAATNAMEN IN DEN 
BOGERD? WE HOUDEN JE 
NIET LANGER IN SPANNING.

De straatnamen in deelgebied ‘Lanen’ zullen allemaal eindigen op –akker. 

Zo krijg je onder andere de Reijakker, de Winkelakker en de Haverakker. De 

straten in deelgebied Singels gaan eindigen op –wei, zoals de Hoekwei en de 

Palswei.

De Lange Wei verbindt het deelgebied Singels met het aangrenzende gebied 

Bomen. Naast de Lange Wei zullen maar twee andere straatnamen gebruikt 

worden in dit gebied, namelijk het Biesveld en het Osseveld. De ontsluitingsweg 

rond Den Bogerd zal de naam De Mortel krijgen. Deze straatnaam verwijst 

natuurlijk naar de wijk die grenst aan Den Bogerd. Het wandel- en fietspad door 

het bomenpark krijgt de naam Dassenburcht
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Udenhout is een dorp en voormalige 

gemeente in Noord-Brabant. Het ligt 

ten noordoosten van de stad Tilburg 

in de gelijknamige gemeente, boven 

Berkel-Enschot en tegen Nationaal 

Park De Loonse en Drunense Duinen 

aan. 

De gemeente Udenhout werd in 1997 

met grote tegenstand van de bewoners 

opgeheven; het grootste deel, waaronder 

de kern Udenhout zelf, werd bij de 

gemeente Tilburg gevoegd, de kern 

Biezenmortel verviel aan Haaren. 

Udenhout had zelf als voorkeur gekozen 

om zich aan te sluiten bij de gemeente 

Loon op Zand maar werd toch bij Tilburg 

ingedeeld. De gemeente telde bij de 

opheffing in 1996 9.028 inwoners en 

was 26,87 km² groot. (Bron: Wikipedia)

In Udenhout hoef je je geen seconde 

te vervelen. Het aanbod aan 

sportverenigingen, clubs en andere 

vrijetijdsbestedingen is groot. 

Recreatiemogelijkheden te over. 

En ook als je wilt shoppen, kun je in 

Udenhout je hart ophalen: van kleding 

tot kookartikelen, van (antieke) meubels 

tot tuinplanten en van schoenen tot 

speelgoed. Wil je een compleet overzicht 

van wat er allemaal te doen is in 

Udenhout? Kijk dan eens op de site www.

udenhout-centraal.nl. Daar vind je ook 

de laatste lokale nieuwtjes. 

WAT WEET 
WIKIPEDIA… 

WAT VALT ER TE 
BELEVEN?

www.udenhout-centraal.nl

LEUK OM TE WETEN!
UDENHOUT

Totale oppervlakte

Oppervlakte land

Oppervlakte water

Aantal huishoudens

Bevolkingsdichtheid per km2

Personen tot 15 jaar

Personen 15 tot 25 jaar

Personen 25 tot 45 jaaar

Personen 45 tot 65 jaar

Personen 65 jaar en ouder

Afstand vanuit Den Bogerd naar:

Ziekenhuis

Kinderdagverblijf

BSO

Bibliotheek

Treinstation

4035 MANNEN 4225 VROUWEN

ZONDER KINDEREN

GEHUWD ONGEHUWD

MET KINDEREN

1 PERS. HUISHOUDEN

1782 ha

1779 ha

3 ha

3225

466

18%

11%

21%

31%

19%

5,6 km

0,8 km

0,6 km

0,9 km

5,8 km

8260

36%

46% 44%

40%

25%



10

WIST JE ...
Dat de Kreitenmolenstraat 4,2 km lang is? 

Dat de geschiedenis van Udenhout is vastgelegd in de Unentse 
Sprokkels?

Dat je in Udenhout prima kunt shoppen?

Dat je fantastische wandelingen kunt maken in de Loonse en 
Drunense Duinen?

Dat de Roomley zijn naam dankt aan de melk die door de 
zuivelfabriek in het water werd geloosd? 

Dat Udenhout het dorp is met de best bewaarde 
boshoevenstructuur?

Dat de leemputten zijn ontstaan doordat er leem gewonnen 
werd voor de steenfabriek?

Dat er in Udenhout een DDR museum is? 

Dat honderden Udenhoutse meisjes dansles hebben gehad 
van Aafke Jansen?

Dat veel Udenhouters één keer per jaar voor elkaar koken 
tijdens Udenhout aan de Kook?

DAT UDENHOUT EEN MOOI 

BUITENZWEMBAD HEEFT? 

DAT ER IN 

UDENHOUT IN 

DE WINTER EEN 

IJSBAAN LIGT?

DAT CORRIE PIJNENBURG ZICH 

VEERTIG JAAR HEEFT INGEZET VOOR 

DE TURNVERENIGING EN NU ACTIEF IS 

VOOR DE OUDEREN IN UDENHOUT?

Dat er drie basisscholen zijn 
in Udenhout?

Dat buslijn 9 in
Udenhout stopt?

Dat Udenhout van 1803 

tot 1997 een zelfstandige 
gemeente was en nu onder 
de gemeente Tilburg valt?

Dat Udenhout ooit een 
treinstation had?

Dat er op de Unentse 
mert veel spullen van 
eigenaar wisselen?

Dat de Dorpsraad 
opkomt voor de 
Udenhoutse belangen?

Dat je in Udenhout 
ook (naakt) kunt 
kamperen?

Dat Udenhout een 
brandweerkazerne 
heeft?

Dat Stichting Karnaval 
Udenhout ieder jaar De 
Keutel uitbrengt? 

Dat sommige stukken 
bos in De Brand meer 
dan 200 jaar oud zijn? 

Dat Udenhout in 2013 
het Postcode Loterij 
Kanjerfeest heeft 
gevierd? 

Dat Udenhout in oude 
geschriften Eudenhout 
of Ödehout werd 
genoemd en dat deze 
naam ‘niet in cultuur 
gebracht, hoog opgaand 
bos’ betekent.

Dat de bewoners van 
Vincentius in sommige 
straten het lege 
glaswerk ophalen?

Dat jaarlijks Udenhout 
onder Zeil wordt 
georganiseerd?

Dat de kerken van Udenhout, 
Berkel-Enschot en 
Biezenmortel samen de 
parochie Johannes XXIII 
vormen?

Dat de postcode van heel 
Udenhout 5071 is?

Dat Sinterklaas, als hij in 
Udenhout is, overnacht in 
Kasteel de Strijdhoef? 

Dat frater Ger al bijna 
80 is en nog steeds 

voetbaltraining geeft bij 
SvSSS?

Dat de peperkoekloterij op 
de kermis echt een begrip 
is?

Dat frietboer Piet Kiep 
eigenlijk Jan Haen heet?

Dat in maart 2015 het 
nieuwe kunstwerk Take 
a Seat is onthuld in de 
Slimstraat?
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In Udenhout is al een behoorlijk aantal bedrijven 
gevestigd. Maar de overeenkomsten tussen vier 
bedrijven is opvallend. Hieronder zie je de gegevens op 
een rij.
Van den Bersselaar Optiek en Jos van 

den Bersselaar Constructie BV

Al meer dan 30 jaar kun je bij Van 

den Bersselaar Optiek terecht voor 

advies van opticiens, optometristen en 

contactlensspecialisten.

Het bedrijf is gevestigd aan de

Kreitenmolenstraat 5. Jos van 

den Bersselaar Constructie BV, 

aan de Brabantse Hoek 2, is een 

staalbouwbedrijf. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in lichte constructies 

voor verschillende toepassingen. 

Hoppenbrouwers Euronics en 

Hoppenbrouwers Techniek

Aan de Kreitenmolenstraat 3 zit 

Hoppenbrouwers Euronics. De buurman 

dus van Van den Bersselaar Optiek. 

Hoppenbrouwers Euronics biedt 

kwaliteitsproducten op het gebied van  

audio, video, huishoudelijke apparaten, 

telecom en computers. 

Hoppenbrouwers Techniek is een 

installatiebedrijf dat projecten doet door 

heel Nederland. Het bedrijf zit nu aan de 

Kreitenmolenstraat 210. Maar tussen 

1991 en 1998 zat Hoppenbrouwers 

Techniek, net als Jos van den Bersselaar 

Constructie, aan de Brabantse Hoek.

DUS, WIL JIJ OOK EEN 
BEDRIJF STARTEN? DAN 
GEVEN WE JE HIERBIJ 
TIPS DIE JE SUCCES 
VERZEKEREN. 

1) Zoek iemand die dezelfde 

achternaam heeft als jij. 

2) Open allebei een bedrijf en verwerk 

je achternaam in de bedrijfsnaam. 

3) Zorg ervoor dat één bedrijf geopend 

wordt in de Kreitenmolenstraat. Ga 

voor een pand aan de kant van de 

oneven huisnummers en zo dicht 

mogelijk bij de kruising met de 

Slimstraat en Groenstraat.

4) Zoek voor het andere bedrijf 

een locatie op het bedrijventerrein 

Kreitenmolen. Ervaring leert dat de 

Brabantse Hoek een heel goede locatie 

is. 

EEN BEDRIJF STARTEN IN 
UDENHOUT?

In het gebied waar straks Den Bogerd 

komt, ligt een dassenburcht: een 

geheel van gangen onder de grond 

waar dassen wonen. Voordat de bouw 

gaat beginnen, gaan deskundigen de 

dassen verplaatsen naar een nieuw 

leefgebied. Maar laten we eens nader 

kennis maken met de das. 

De das is een sterk dier. Hij heeft een 

kleine kop, een dikke korte nek, een 

lang lijf dat spits toeloopt en een kort 

staartje. Zijn krachtige poten zijn kort 

met lange sterke nagels. Ze zijn dus 

perfect uitgerust om zwaar graafwerk te 

verrichten. 

De das leeft onder de grond in 

een uitgebreid gangenstelsel met 

verschillende kamers. 

De gangen hebben een doorsnede van 

ongeveer 30 cm. Sommige gangen lopen 

dood. Maar de meeste gangen verbinden 

de kamers in de burcht met elkaar. De 

dassen slepen gras, stro, bladeren of 

mos mee de burcht in om hun kamers te 

bekleden. Overdag slapen dassen met 

z’n tweeën of drieën in een kamer. En in 

het voorjaar gebruiken de dassen ook 

een kamer als kraamkamer.

Dassen zijn alleseters. Ze zijn slechte 

jagers en eten dat wat ze direct 

voor de neus tegenkomen. Ze eten 

daarom voornamelijk regenwormen 

die ze ‘s nachts in weilanden en open 

gebieden opsporen. Verder eten ze 

bosvruchten, gevallen fruit, noten, eikels, 

knollen, maïs, koren, paddenstoelen, 

knaagdieren, slakken en kevers. Een das 

eet 400-600 gram per dag en het duurt 

vaak uren voordat hij genoeg voedsel 

heeft gevonden.

ALLES 
OVER DE 
DAS

Kom je in Udenhout, dan kom je door de 

Kreitenmolenstraat. Het kan bijna niet anders. Maar 

wat was die Kreitenmolen nou voor een molen? We 

zoeken het op in de Tilburgse Archieven…

De Udenhoutse ‘Creijtenmolen’ wordt in 1348 voor het eerst vermeld in de 

gemeentelijke administratie. In de nacht van 7 december 1856 brandde de 

molen af en daarom liet de familie Van Riel in 1857 op dezelfde plek een stenen 

stellingmolen bouwen. In 1918 kwam de graanmolen in handen van de familie 

Coppens-Van Iersel.

Zij lieten de molen in 1934 uitbreiden met een graanpakhuis. Doordat er steeds meer 

machines gebruikt werden, werd de molen langzaamaan overbodig. Rond 1942 werd hij 

gesloopt. Bron: Regionaal Archief Tilburg

DE KREITENMOLEN
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Bomen:

In dit deelgebied word je omringd 

door bomen. Niet alleen in de straten 

worden bomen aangeplant ook in de 

achtertuinen worden voor oplevering 

al bomen aangeplant. De wegen zijn 

hier wat smaller dan in de andere 

deelgebieden. Maar de tuinen rond de 

huizen daarentegen, zijn bijzonder ruim. 

Singels:

Het deelgebied Singels kenmerkt zich 

door de brede groene straten. De straten 

worden gesierd door lange rijen van 

bomen. De woningen in dit gebied zijn 

heel divers. Voor ieder wat wils!  

Lanen:

Lanen is het deelgebied waar het eerst 

aan gebouwd zal worden. Wonen in 

deelgebied Lanen, betekent wonen in een 

statige brede laan met aan weerszijde 

mooie bomen. Mooie architectuur in een 

mooi groen gebied dus.  

DE DEELGEBIEDEN WORDEN 
VAN ELKAAR GESCHEIDEN 
DOOR TWEE PARKEN: HET 
POPULIERENPARK EN HET 
BOSPARK. 
 

Het Populierenpark ligt in het verlengde van het Park Ter Roomley. Hier 

staat nu al een groot populierenbos. In dat bos zullen we nog nieuwe bomen 

gaan planten en slechte bomen gaan vervangen. Het park zal zich straks 

goed lenen voor een wandeling met de hond of als klim- en klautergebied 

voor kinderen. 

 Het Bospark krijgt de allure van een klein bos. Hier zul je een variatie aan 

boomsoorten terugvinden. In het park komen ook voet- en fietspaden te 

liggen. Het Bospark komt te liggen tussen de deelgebied Bomen en Singels.

Den Bogerd is onderverdeeld in drie 
deelgebieden: Bomen, Singels en 
Lanen. Elk deelgebied heeft z’n eigen 
opbouw en karakter. 

DE DEELGEBIEDEN VAN DEN BOGERD
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Nieuw is zorgeloos:

alles is nieuw, alles doet het en op bijna 

alles zit garantie. Je hebt dus nagenoeg 

geen onderhoudskosten.

Nieuw is energiezuinig:

een nieuwbouwwoning heeft minimaal 

energielabel A. Daarmee is je woning 

zeker 30% energiezuiniger dan een 

woning die 25 jaar geleden is gebouwd. 

Dat scheelt je al snel zo’n € 800,- per 

jaar aan energiekosten.

Nieuw is stil:

voor veel mensen is het huis een plek om 

tot rust te komen. Dankzij de moderne 

technieken kun je in je nieuwe huis van 

de stilte genieten.

Nieuw is duurzaam:

in een nieuwbouwwoning worden 

duurzame milieuvriendelijke materialen 

en technieken gebruikt.

Nieuw is veilig: nieuwbouwwoningen  

zijn standaard uitgerust met een 

rookalarm en inbraakwerende sloten en 

scharnieren.

Nieuw is aangenaam: 

nieuwbouwwoningen zijn voorzien van 

extra isolerend glas en zijn ook verder 

goed geïsoleerd. Daardoor geniet je 

altijd van een aangename temperatuur, 

ongeacht de tijd van het jaar. 

Nieuw is ontmoeten:

bij nieuwbouwwoningen wordt veel 

aandacht besteed aan de omgeving. In 

een nieuwe buurt wordt de omgeving 

vooral afgestemd op de gebruikers. Dat 

betekent speelplekken voor kinderen, 

parken, voldoende parkeerplaatsen en 

een goede ontsluiting.

Nieuw is persoonlijk:

in een nieuwbouwwoning kun je alles zelf 

kiezen, je badkamer, je keuken, de vloer- 

en wandafwerking. Je creëert dus echt 

jouw huis!

IN EEN NIEUWBOUWWONING WORDEN 

DUURZAME MILIEUVRIENDELIJKE 

MATERIALEN EN TECHNIEKEN GEBRUIKT.

WIJ KUNNEN WEL EEN AANTAL 
REDENEN NOEMEN!WAAROM

KIEZEN VOOR EEN
NIEUWBOUW-
WONING?

Inspiratie opdoen?
www.pinterest.com/denbogerd
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Om je de echte Udenhoutse 
sfeer te laten proeven, hebben 
we een rondje door het dorp 
voor je uitgestippeld. De route is 
zo’n 7,5 km lang. Kies je ervoor 
om op de fiets te gaan? Houd er 
dan rekening mee dat een klein 
stukje rond Den Bogerd, over een 
onverhard pad gaat. Veel plezier!

RONDJE UDENHOUT De tocht begint op het centrale punt van Udenhout:

op de kruising van de Slimstraat/Groenstraat met de 

Kreitenmolenstraat/Schoorstraat.

Voor het zebrapad ga je rechts de wijk De Kuil binnen, via de Boterbloem.

De Boterbloem gaat over in de Klaproos. 

Volg de Klaproos helemaal en ga dan bij de splitsing de Bereklauw in.

Neem de derde straat links, de Marjolein,

volg deze helemaal tot je weer op de Slimstraat bent. 

Ga recht de Slimstraat op en steek bij de Heksenketel over en ga aan de

overkant De Wouwerd in.

De Wouwerd gaat over in de Jachtlaan. Geloof het of niet, maar je bevind 

je nu in Berkel-Enschot. 

Ga aan het einde van de Jachtlaan links de Zeshoevenstraat in. Je bent 

weer in Udenhout.

Neem de tweede zijstraat rechts, de Beukenlaan, en volg deze tot het 

einde.

Ga vervolgens links de Sportlaan op. Zoals de naam al doet vermoeden, 

vind je aan deze straat een aantal sportverenigingen. 

De derde straat links is de Kastanjelaan. Blijf deze volgen. Hij gaat over in 

de Van Heeswijkstraat.

Steek het parkeerterrein op het Tongerloplein over. Ga tussen de 

bibliotheek en de supermarkten de Koestraat in. 

Aan het eind van de Koestraat ga je rechts de Kreitenmolenstraat op. 

Blijf deze weg volgen tot voor de spoorovergang en ga dan links de 

Stationstraat in. Ooit stond hier het station van Udenhout.

Aan het einde van de straat ga je links De Mortel in. Dit wordt de 

ontsluitingsweg van Den Bogerd. Let op, de doorgaande weg (Verzonken 

Kasteel) maakt en bocht naar links, maar blijf rechtdoor op het pad 

rijden. 

Aan het einde van het pad zie je het grote bord van Den Bogerd! Hier 

komt de nieuwe wijk van Udenhout!! Neem de omgeving maar eens goed 

in je op. 

We gaan weer verder. Hier wordt het lastig, want je moet even het 

zandpad volgen dat achter de ronde, witte huizen loopt. Voor de witte 

huizen van de Herlaer ga je weer links. 

Volg de weg en ga rechts op het Verzonken Kasteel. 

Volg de straat helemaal en ga aan het einde even naar rechts en dan 

meteen naar links, het park in. Dit is Park Ter Roomley.

Dit park wordt uitgebreid en zal doorlopen in Den Bogerd. 

Aan het eind van het park ga je rechts de Perweide in en volg de straat.

De Perweide gaat over in de Achthoevenstraat. Volg ook deze helemaal. 

Aan het einde van de Achthoevenstraat ga je naar links de Groenstraat 

in.

Volg de Groenstraat tot je weer op de kruising bent waar je gestart was. 

Mooi hè!
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MAKELAARDIJ - NIEUWBOUWINITIËRING - BEDRIJFSHUISVESTING - ASSURANTIËN & HYPOTHEKEN

Bredaseweg 368, 5037 LG Tilburg
voldoende (gratis) parkeergelegenheid
telefoon (013) 5 952 952, fax (013) 5 952 950

Vragen over Den Bogerd, je huis 
verkopen of behoefte aan een 

onafhankelijk hypotheekadvies?
Wij helpen je graag!

DE ZON SCHIJNT, NA DE PICKNICK

NOG EVEN LANGUIT OP HET GRAS

DE KINDEREN SPELEN VERDEROP TUSSEN DE BOMEN

IN DE VERTE LOPEN KOEIEN

EEN VOGEL VLIEGT VOORBIJ

WAT ALS JE HIER ALTIJD ZOU KUNNEN BLIJVEN ...
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Slippers

Pizza

Disco

Kaarslicht

Bier

Lezen

Sparen

wandelschoenen

Boerenkoolstamp

Opera

Bouwlamp

Wijn

Tv kijken

Spenden

UDENHOUTSE DILEMMA’S

39%

32%

60%

93%

41%

38%

60%

61%

68%

40%

7%

59%

62%

40%

Inspiratie opdoen?
www.pinterest.com/denbogerd
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Lelieveld makelaardij Oisterwijk
Stationsplein 1 I 5061 HG Oisterwijk I 013-5210222

E info@lelieveldmakelaardij.nl

www.lelieveldmakelaardij.com

Wij staan graag voor u klaar!
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geert verstijnen

john reijnen

mandy van dortmont 

UDENHOUT DOOR DE OGEN VAN ...

ties koolstra

mirjam

roy van sprang

louis van keulen

Frank van dongen

Ingezonden foto’s

j. van oevelen

claudia van loo
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Esther Steffens

linda van de brande

piet

daniele koster

kdv okiedokie

ronn van slobbe

claudia van loo

nel verstijnen

mirjam bekius

karin koster



Van de Water Makelaardij 

(013) 59 52 952 

www.vandewatergroep.nl

Lelieveld Makelaardij 

(013) 52 10 222 

www.lelieveldmakelaardij.com

Postadres 

Postbus 4181 

5004 JD Tilburg

Bezoekadres 

Ringbaan Oost 300 

5018 AL Tilburg

 

(013) 5352135 

info@den-bogerd.nl

www.den-bogerd.nl

Den Bogerd C.V.

Ringbaan Oost 300

5018 AL Tilburg

(013) 535 2135

www.hierwonen.nl

www.vanderweegen.nl

Bijsterhuizen 3161

6604 LV Wijchen

(024) 642 17 46

www.jansenbouwontwikkeling.nl

Stadhuisplein 130

5038 TC Tilburg

Tel: 14 013

www.tilburg.nl

Een samenwerking van:

WWW.DEN-BOGERD.NL

Vormgeving
Lawless & Lotski

Tekst
Bij wijze van schrijven


