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Ontmoetingen langs de heide, 2 mei 2010

© J.W. Storm van Leeuwen

500 m

Het Hoefke

boerderij van
Het Brabants Landschap

parkeren

1 Het Hoefke 6
Bij de boerderij van Het Brabants Landschap kan men kennismaken met oude 
landbouwgewassen. Ook is hier de kano te zien die de beheerder Wim de Jong uit de 
stam van een populier heeft gehouwen.

2 Oude Leij
Dichteres Pien Storm van Leeuwen vertelt over de opgravingen nabij de voorde in het 
Riels Laag en leest enkele gedichten rond het thema water.

3 Informatiepaneel Regte Heide
Docent aardrijkskunde Gust Meeusen vertelt over de geologie en landschapshistorie van 
de Regte Heide.

4 Grafheuvels
Beeldend kunstenaar en kunsthistoricus Ruud Ringers vertelt, nabij een van de monu-
menten die hij voor de Regte Heide maakte, over de bronstijd en het maken van 
bronzen objecten.

5 Heide tussen grafheuvels en Riels Laag
Beeldend kunstenares Leonie Muller maakt een vluchtig kunstwerk in de vorm van een 
zandmandela.

6 Bosrand nabij het Riels Laag
Danseres Manon Avermaete performt de Fluistermens, een creatie van Leonie Muller.

7 Aesvoortsedijk
Op de poosplaats waar gedichten voor de voorjaarsmaanden in steen gebeiteld te velde 
liggen, leest de dichter Willem van de Vrande gedichten rond het thema ‘lente’.

8 Aesvoortsedijk
Bij de versteende strofen voor juni, juli en augustus draagt de dichter Jasper Mikkers 
zijn zomergedichten voor.

9 Aesvoortsedijk
Op de poosplaats waar poëzie geïnspireerd door de herfst te vinden is, leest de dichter 
Kees Hermis zijn najaarsgedichten.

10 Aesvoortsedijk
Beeldend kunstenaar en zanger Martin Peulen schildert en bezingt het landschap.

11 Tussen Aesvoortsedijk en Oude Leij
Op de poosplaats waar poëzie rond de drie wintermaanden in steen te lezen is, draagt 
de dichter Jace van de Ven zijn wintergedichten voor.

Organisatie: Pien Storm van Leeuwen


