De omgeving van de Schaapskooi
Bij een verblijf in de Schaapskooi is er genoeg te beleven. Om uw
verblijf bij ons nog completer te maken enkele tips voor
activiteiten in de omgeving.
Loonse en Drunense Duinen
De Schaapskooi grenst aan de Loonse en Drunense Duinen. Dit natuurgebied is meer dan
35 km2 groot en sinds 2002 een Nationaal Park. In de omgeving van de Schaapskooi
liggen diverse wandel- en fietsroutes. Er is ook een mountainbikeroute door de Loonse en
Drunense Duinen.
Het is mogelijk om te wandelen in de duinen o.l.v. een IVN gids, hiervoor kunt u contact
opnemen via het Nationaal Park 0411-614111.
Heusden
Een bezoek aan het vestingstadje Heusden is de moeite waard. Voor een rondleiding met
een gids zie www.htbheusden.nl
Rondvaart op de Maas vanuit Heusden zie www.rondvaartwiljo.nl
’s-Hertogenbosch
De hoofdstad van de provincie Noord-Brabant ligt zo’n 20 minuten rijden van de
Schaapskooi vandaan en is vier keer benoemd tot Meest Gastvrije Stad van Nederland, in
2010, 2011, 2012 én 2013! Gezelligheid en gastvrijheid, daar draait het om in deze stad.
Voor een bezoek aan de Sint Janskathedraal, zie www.sint-jan.nl
Voor een rondvaart op de Binnendieze, zie www.vvvdenbosch.nl
Zwembad
Op 5 minuten fietsen bevindt zich het openluchtzwembad het Run. Naast een zwembad
met waterglijbaan en waterspeeltuin, vindt u hier ook een 50 meter wedstrijdbad. Zo
biedt het zwembad voor ieder wat wils. Het zwembad is ieder jaar van eind maart tot
eind september geopend. Het Run beschikt over een eigen lasergamebaan en het gehele
jaar is er de mogelijkheid om diverse activiteiten op het buitenterrein te reserveren. De
outdoor activiteiten worden verzorgd door stichting N-Joy, zij beheren ook dit zwembad.
www.het-run.com www.stichtingn-joy.nl
In Waalwijk, dat naast Drunen ligt, bevindt zich overdekt zwembad Olympia. Hier kunt u
elke dag van de week terecht. Zo kunt u ook zwemmen als het weer buiten dat niet toe
laat.
IJzeren Man Strandbad
IJzeren Man Vught is een strandbad gelegen in een bosrijke omgeving. Bij het 52 hectare
grote natuurbad kunt u genieten van allerlei watersportactiviteiten, midgetgolf, speeltuin
of het terras. Het strandbad is in het zomerseizoen geopend van eind april tot eind
september. Fitt Outdoor verzorgt teambuilding activiteiten en groepsuitjes en beheert
ook dit strandbad. www.ijzerenman.nl www.fitt-outdoor.com.
Efteling
Op 20 minuten rijden van De Schaapskooi ligt attractiepark De Efteling.
De Efteling is al meer dan 60 jaar een populair park, waar u zich in een wereld vol
wonderen begeeft. Het park is het hele jaar geopend. De Efteling is vanuit de
Schaapskooi ook op de fiets te bereiken. Met een mooie fietstocht door de bossen, bent u
al binnen 30 minuten bij de Efteling. www.efteling.nl

De Beekse Bergen
Safaripark en Speelland De Beekse Bergen ligt op een half uurtje rijden van De
Schaapskooi af. Het is het grootste Wildlife Dierenpark van de Benelux en heeft zo'n
1.250 dieren. Het Speelland biedt veel speel- en waterpret. www.safaripark.nl
www.speelland.nl
Duinoord
All inclusive In- en Outdoor recreatie met een indoor speelkooi, speeltuin, bounce
trampolines, springkussens, mini-racebaan met elektrische quads, doolhof, laserschieten,
jeu de boules-baan, gps-tocht, midgetgolfbaan, klimbos en groot terras.
www.duinoord.nl
De Rustende Jager
Verhuur van fietsen, tandems, mountainbikes, kinderfietsen en kinderzitjes.
Zie www.de-rustende-jager.nl of bel 013 – 5111269.
Streekproducten
In Drunen vindt u zuivelboerderij De Kern. Op deze zuivelboerderij worden al meer dan
20 jaar zuivelproducten geproduceerd. De eigenaren van De Kern maken alle producten
zelf: u kunt zelfs op excursie komen en het proces van dichtbij meemaken!
www.zuivelboerderijdekern.nl
Melkveebedrijf Leijser
Op het Genderse platteland bevindt zich melkveebedrijf Leijser, een excursieboerderij
waar u zelf de smaken, geuren en kleuren van de melkveehouderij ervaart. Bij de Melkdrive kunt u voor 90 eurocent een beker verse melk tappen, een ware smaakbelevenis,
zie www.melk-drive.com
Ambachtelijke Klompenmakerij Den Dekker
De klompenmakerij is zes dagen per week geopend. Voor een excursie, workshop of
demonstratie dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. Zie
www.klompenmakerijdendekker.nl
Solex tocht
Op een solex rijden door het prachtige Brabantse landschap. Toeren door de Langstraat
en het Land van Heusden en Altena. www.vandenbrandtverhuur.nl tel. 073-5112527
Huifkartochten
Huifkartochten, tel. 073-5113243 of 06-11074426
Het Noordbrabants Museum
Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van NoordBrabant en is geopend van dinsdag tot en met zondag, zie
www.noordbrabantsmuseum.nl
Nederlands Leder en Schoenenmuseum
Het Nederlands Leder en Schoenen Museum is gevestigd in Waalwijk. Waalwijk en de
streek De Langstraat is eeuwenlang het centrum geweest van de Nederlandse schoen- en
lederproductie. Op de woensdagen in de maanden juli en augustus en iedere
tweede zondag van de maand worden gratis demonstraties in de leerlooierij en de
schoenfabriek gegeven. www.schoenmuseum.nl

Als U nog vragen heeft voor de invulling van uw vakantie kunt U altijd contact opnemen met ons.
De Schaapskooi – tel. 0416-377306 – www.de-schaapskooi.nl - info@de-schaapskooi.nl

