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Goirle, oftewel "Gôol" in de 

volksmond, kent vele Gôolse ge-

heimen. Goirle heeft veel moois, 

of het nu gaat om natuur, histo-

rie, cultuur, kunst, Goirle heeft 

het allemaal. Toch is gebleken 

dat maar weinigen dat weten. 

Daarom hebben we voor u in dit 

gidsje een selectie gemaakt van 

onze Gôolse geheimen. U kunt 

deze reisgids gebruiken tijdens 

uw ontdekkingsreis. Dit boekje 

wordt u aangeboden door de 

vereniging Recreatie & Toerisme 

en de gemeente Goirle. De deel-

nemende ondernemers kunt u 

herkennen aan de bordjes die 

ze bij hun onderneming hebben 

hangen. Deze ondernemers zijn 

ambassadeur van de Gôolse Ge-

heimen. Tijdens uw wandelingen 

zult u bij een aantal geheimen 

een informatiebordje vinden; 

scant u vooral de QR code die 

daar op staat. Soms zult u dan 

een filmpje te zien krijgen van 

onze meesterverteller Jan van 

Eijck. Op www.goolsegeheimen.

nl en op facebook kunt u nog 

meer informatie vinden. Met de 

app van Route.nl kunt u onze 

wandelingen ook op uw smart-

phone volgen. Let u ook vooral 

op de evenementen pagina van 

onze website zodat u niets mist 

tijdens uw verblijf.
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  GÔOLSE GEHEIMEN

Onderstaand een overzicht van de tot nu toe onthulde Gôolse geheimen. Bezoek 
deze geheimen eens tijdens een wandel- of fietstocht en ontdek zelf wat voor 
moois Goirle en Riel te bieden hebben. 
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Geheimen maken nieuwsgierig. 

Het betekent dat er iets te ont-  

dekken valt en dat je verrast gaat 

worden. Dat is in Goirle en Riel 

zeker zo. Als ‘locals’ kennen we 

de mooiste plekjes, weten we 

waar je de beste producten haalt 

en kunnen we aanwijzen waar 

het goed toeven is. Die informa-

tie delen we graag. Want we la-

ten het niet altijd merken maar 

we zijn trots op onze omgeving.

Samen met de Vereniging Re-

creatie en Toerisme Goirle, De 

Heemkundige Kring en Het Bra-

bants Landschap hebben we de 

bijzondere plekken en verhalen 

uit de gemeente opgetekend.

Daarnaast vindt u in het boekje 

leuke routes om alle geheimen 

te gaan ontdekken.

Wij werken in het centrum van 

Goirle en daar vind je mooie ka-

rakteristieke plekken. Maar ook 

parken waar je even tot rust kunt 

komen. De Fraterstuin vinden wij 

één van de mooiste plekjes van 

Goirle.

 

We maken er geen geheim van 

dat we echte bourgondiërs zijn. 

Het meeste genieten we dus bij 

de vele horecagelegenheden van 

de lekkernijen en gezelligheid.

Goed toeven is het ook in Riel. 

Riel is een typisch Brabants es-

dorp, langgerekt. Daardoor is de 

natuur altijd dichtbij. 

De prachtige natuur van het Riels 

Laag, het Riels Hoefke en de Reg-

te Heide ligt letterlijk op loop- 

DE GÔOLSE GEHEIMEN

afstand van het gemoedelijke 

dorp met winkels en horeca.

Blader door het boekje en laat 

u verrassen door Goirle en Riel 

en de bijzondere verhalen. Ga 

op pad en wandel door de rijke 

geschiedenis en de prachtige 

natuur. Ga op ontdekkingstocht! 

En vertel het gerust verder.

Onze Gôolse Geheimen zijn er 

om te verklappen.

Johan Swaans
Wethouder
Recreatie & Toerisme 

Niek Schenning
Voorzitter vereniging 

Recreatie & Toerisme Goirle

Download via 
www.goolsegeheimen.nl

onze routes. U kunt daar 
ook de .gpx bestanden

voor uw navigatiesysteem 
downloaden!

Niek Schenning  & Johan Swaans
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Het Gôolse Land staat garant 

voor een diversiteit aan voor- 

zieningen en activiteiten met 

stadse allure in een dorpse sfeer. 

In dit gebied kan iedereen aan 

zijn trekken komen, van sport 

tot cultuur, van winkels tot  

historie. In het Gôolse land lig-

gen twee winkelcentra, molens, 

het heem, een theater, diverse 

sportvoorzieningen en horeca 

gelegenheden. 

Het gebied kent leuke parkjes 

waar gewandeld kan worden 

of kennis kan worden gemaakt 

met historie bij bijvoorbeeld 

het heem of met dieren bij de 

dierenweides. Over het gebied 

verspreid zijn ook diverse grote-

re en kleinere kunstwerken aan-

wezig. Bijzonder in deze zijn de 

voetstapjes in het centrum waar-

door het gevoel wordt gecreëerd 

dat je altijd in gezelschap bent. 

In het Gôolse Land zorgt de 

combinatie van speciaalzaken 

en ketens ervoor dat er sprake 

is van een totaal winkelaanbod. 

Tel daarbij op de gezellige 

lunchrooms, restaurants en 

cafés en je hebt een gezellige 

winkelochtend of -middag als 

uitkomst.

HET GÔOLSE LAND

TIP

HET GÔOLSE LAND

Gôolse drankjes,Gôolse kazen enGôolse streekproducten verkrijgbaar in diverse speciaalzaken!

Café d'n Brands
Gezellig feestcafé gericht op jongeren met maandelijks thema-avonden, artiesten en de beruchte bar battle's.

Dorpsstraat 1, Goirle
T. 013 534 2272
E. info@liplap.nl

dnbrands.nl
Edisonstraat 4b, Goirle

T. 013 531 3540

Greetzz ballonvaarten

Dit Goirlese bedrijf verzorgt vanuit 

verschillende opstijgplaatsen 

ballonvaarten. Een unieke ervaring!

greetzz-ballonvaart.nl

Verscholen in de bossen achter het Dr. Keyzerlaantje 

 ligt een diepe kuil met aan de rand een Maria grotje. 

In 1947 heeft Willy van Rooy met Ons Eyghen Lant 

het plan opgepakt om in navolging van Oisterwijk 

hier een openluchttheater aan te leggen. Hij ver-

enigde de toneelverenigingen van Goirle en zamelde 

geld in bij de plaatselijke bevolking en fabrikanten. 

Er waren maar liefst 16.000 kruiwagens zand no-

dig om het openluchttheater mogelijk te maken! Er 

werd een decor gebouwd en banken geplaatst, die plaats boden aan 1300 toeschouwers. 

Het weer werkte niet mee en de samenwerking verliep niet zo soepel en de kaartjes waren 

duur (ƒ1,- tot ƒ2,50 p.p.). Dit betekende dat Goirle slechts van 1948 t/m 1951 een open-

luchttheater had. Misschien pakt iemand het weer op en kunnen we nog eens genieten van 

de “De vuurwolf”; het eerste toneelstuk dat hier gespeeld werd.

Openluchttheater “De Boschkens“

goolsegeheimen.nl
39
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Als u de QR code scant komt u meteen op de 
juiste route terecht. De route gebruikt waar mo-
gelijk het wandelknooppuntennetwerk (de rode 
bolletjes op de kaart). Deze wandeling start in 
het centrum van Goirle. U kunt ook op de web-
site van de Gôolse geheimen de GPX track 
downloaden.

Wandeling centrum GoirleWandeling centrum Goirle Deze wandeling start in het centrum van Goirle   
4,5 km - 1 uur

Deze wandeling start in het centrum van 

Goirle en laat u een aantal mooie karak-

teristieke plekken zien van ons dorp. We 

komen langs de twee oude molens die 

Goirle nog rijk is. De Kerkstraat met vele 

karakteristieke pandjes en de twee ker-

ken van Goirle waarvan alleen de St Jan 

nog dienst doet als kerk. 
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Onderweg kunt u op diverse plaatsen 

stoppen bij de vele horeca gelegenhe-

den. Bij het Cultureel Centrum Jan van 

Besouw kunt u genieten van wisselen-

de tentoonstellingen en de kapel is ook 

zeer de moeite waard. Ook komt u langs 

het museum van de Heemkunde kring. 

Geopend van april tot en met oktober: 

iedere 1e en 3e zondag van de maand 

van 14.00 tot 16.30 uur. Of op afspraak 

via de website van de heemkundekring.

HET GÔOLSE LAND

Goolse Geheimen
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HET GÔOLSE LAND

De Fraterstuin gelegen in het centrum van Goirle is één 

van de mooie plekjes in Goirle. De tuin waar vroeger  

fraters studeerden en recreëerden is sinds 2009 een  

openbaar park waar je even tot rust kan komen. 

Combineer een bezoekje aan de tuin met een be-

zoek aan het centrum van Goirle of het Cultureel 

Centrum Jan van Besouw (het oude Fratershuis). De 

tuin is 7 dagen in de week te bezoeken. 

Bezoek voor meer informatie over de kunst & fauna 

van de Fraterstuin, de website:

Fraterstuin

goolsegeheimen.nl
Acacialaan 48, Goirle

T. 013 534 3002

E. albertenjolanda@gmail.com

B&B Acacia

Rustige locatie met Franse accenten op 

loopafstand van het centrum. Combineer 

dit met een wellness arrangement / 

workshop Frans. Guestaward van 9.1!

bogaerstalen.nl/acacia

Thomas van Diessenstraat 1, GoirleT. 013 534 3400
E. info@janvanbesouw.nl

janvanbesouw.nl

Goirle beschikt over twee prachtige beltkorenmo-

lens waar Molen de Visscher er één van is. Deze mo-

len is gebouwd in 1876 door Ben de Visscher. Sinds 

1997 is Stichting Akkermolens de trotse beheerder 

van deze molen welke tevens een rijksmonument is. 

Zodra de vlag uithangt bent u van harte welkom om 

de molen te bezoeken. Er is van alles mogelijk zoals 

een demonstratie en een rondleiding door dit cultu-

rele erfgoed. Laat u verrassen door de molenaars 

van Goirle. De molenaars zijn ambassadeurs van 

Gôolse Geheimen.

MOLEN DE VISSCHER

akkermolens-goirle.nl

CC Jan van Besouw
Met een gevarieerd theaterprogramma, tal van verenigingen en een scala aan bijeenkomsten is er bij CC Jan van Besouw altijd iets te beleven voor jong en oud.

HET GÔOLSE LAND
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De Hovel 29, GoirleT. 013 534 8861
E. goirle@browniesanddownies.nl

browniesanddownies.nl

Brownies & downieS
Geniet van een kop koffie, huisgemaakt gebak of een lunch. Onze kanjers zorgen dat het u aan niets ontbreekt!



Centrum Goirle

Grenzeloos 

Welkom!
Je voelt je onmiddellijk thuis in ons prachtige  

centrum. Of je nu lekker een terrasje pikt, gezellig aan 

het shoppen slaat, of bij onze winkeliers de bood-

schappen haalt, overal in ons centrum zal je gastvrij 

worden onthaald. 

De meest smakelijke Gôolse Geheimen vind je 

bij onze ambachtelijke bakkers, die iedere dag 

weer hun kakelverse brood bakken. Natuurlijk 

zijn naast de twee supermarkten veel landelijke 

ketens te vinden in Centrum Goirle. Op modegebied 

zal je verbaasd staan over het assortiment wat de 

vele winkels en boetieks te bieden hebben. 

Je ontdekt pas goed hoe het Centrum van Goirle 

bruist tijdens de vele en druk bezochte evenementen.  

Bezoek daarom eens het Lentement, het  

Midzomerfestival, de Zomermarkt, maar ook de 

Moonlightshopping, een bijzonder sfeervol kerst- 

evenement. 

Kijk voor data en meer informatie op 

www.centrumgoirle.nl 

W
E
L
K
O
M

Daarnaast 

herbergt ons 

centrum ook veel van de Gôolse Geheimen. 

Zo zijn onze slagers uit het centrum meerdere  

malen uitgeroepen tot de beste op hun vakgebied 

of specialiteit. Dierenspeciaalzaak Van Gils is zelfs 

onder ruim 2000 dierenwinkels uitgeroepen tot 

beste dierenwinkel van Nederland. 

Voel je Grenzeloos Welkom 
en bezoek Centrum Goirle 

HET GÔOLSE LAND14 15



De Hovel 21, Goirle
T. 013 530 1122
E. info@boekhandelbuitelaar.nl

boekhandelbuitelaar.nl

HET GÔOLSE LAND

Hovel 34, Goirle

T. 013 534 7974

E. de.hovel@hotmail.com

limburgiavlaai.nl Nieuwkerksedijk 29, Goirle

T. 013 534 1223 

E. info@heideruiter.nl

heideruiter.nl

Bij opgravingen in 2004 werden hier opmerkelijke 

vondsten gedaan. Vijf huizen uit de IJzertijd (ca. 2000 

v.Chr.) en enkele graanschuurtjes, zgn. “spiekers” wer-

den aangetroffen. Uit de late IJzertijd (ca. 150 v.Chr.) trof 

men één huis aan en tarwe resten, twee glazen armbanden 

en een spinklosje. Maar nog meer bijzonder was een laat 

Romeinse nederzetting met vier boerderijen en enkele 

hut-kommen, met resten van veehouderij en roggeteelt uit 

ca. 350 na Chr. Dat was nog nooit gevonden in Noord-Bra-

bant.Tijdelijke bewoning in Goirle dus vanaf ongeveer 2000 

vóór Christus (Regte heide) en permanente bewoning vanaf 

de Vroege Middeleeuwen tot nu (De Boschkens). Vandaar 

de straatnamen IJzertijd, Middeleeuwen, Sporenring, en  

Maalsteen, Vuursteen en Zandsteen!

Romeinse Tijd

goolsegeheimen.nl 

Tilburgseweg 101, Goirle

T. 013 534 1359

E. tra@kwalitaria.nl 

kwalitaria.nl/tra

Toeristisch Informatiepunt Goirle
Voor wandel- of fietsroutes en informatie over activiteiten / dagjes weg kunt u bij het toeristisch informatiepunt bijBoekhandel Buitelaar terecht!

Kwalitaria Tra
Van verse frites tot belegde broodjes, en 

van snacks tot ambachtelijk ijs. Om mee 

naar huis te nemen of bij Tra op te eten!

Manege

de Heideruiter

De ideale locatie voor paardrijlessen, 

dagtochten, een ritje met een huifkar, 

een zomerkamp of een kinderfeestje!

Tilburgseweg 68, GoirleT. 013 534 14 03
E. info@paulvankorvenfietsen.nl

paulvankorvenfietsen.nl

Van Korven Fietsen
Fietsenzaak in het centrum van Goirle waar u terecht kunt voor het huren van fietsen, plakken van banden en nog veel meer!

Lunchroom en 

IJssalon De Hovel - 

Vlaaienspeciaalzaak

Koffie/thee met een stukje vlaai, een ijsje 

of een lunch. Maar ook voor vlaaien/gebak 

voor uw feestje. 7 dagen per week geopend. Kloosterplein 22, Goirle
T. 013 534 20 68
E. goirle@bibliotheekmb.nl

Bibliotheek Goirle
Bezoek ons internetcafé, lees kranten of vermaak je in de speelse peuterhoek. Op werkdagen geopend tot 23.00 uur, maandelijkse spreekuren en activiteiten. Loop ook binnen als je geen lid bent!

34
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Nieuwe Rielseweg 39A, GoirleE. molenpark.goirle@amarant.nl

HET GÔOLSE LAND

De Mortel is de laatste brandkuil van Goirle. Deze idyllische poel kent een lange geschiedenis, ook gezien de vroeg-middeleeuwse aardewerkscher-ven die er zijn gevonden. Al zo lang als we weten staat hij op de kaart van Goirle als De Mortel: een diepe komvorige (cf. mortier) kuil die langs de Oude Baan lag tussen Tilburg en ‘t Ven. Op dat stukje moe-rassige grond viel geen landbouw te bedrijven,   hooguit als drinkplaats voor het vee. 
In 1940 diepte de gemeente de kuil uit, en zo was het de laatste brandkuil van Goirle. Nu een mooie poosplaats met veel biodiversiteit aan planten en kleine dieren.

De Mortel

goolsegeheimen.nl

D'n Omgang
Een molenwinkel met terras. Voor streek-producten en een kop koffie of thee met wat lekkers. Een bijzondere plek waar we 

heel normaal omgaan met elkaar!

walhoeve.nl

De Walhoeve
Bij boerderijwinkel "De Walhoeve" vindt u het grootste assortiment (verse) streekproducten in de regio! Laat u verrassen door ons aanbod en de sfeer.

Tilburgseweg 32, Goirle

T. 06 506 133 43

E. info@casadirenzo.nl

casadirenzo.nl

Renzo
Een openbaar Gôols geheim. Vermaak 

je in de speeltuin, kies voor een B&B 

overnachting of geniet van een hapje en 

drankje in het restaurant of op het terras.

Dorpsstraat 52a, Goirle

T. 013 530 3829

E. info@omeneeff.nl

omeneeff.nl

Ome Neeff
Feestzaal waar regelmatig live-muziek op 

het programma staat, en salsa en senioren 

dansmomenten georganiseerd worden.

Tijdens de bevrijding van Goirle in oktober 1944 was het 

spannend. In doodsangst beloofden de diepgelovige Goir-

lenaren, in de schuilkelder bij de Maria-Boodschap kerk, 

dat ze als ze de oorlog overleefden zij een kapel zouden 

bouwen ter ere van Maria. En zo geschiedde. In 1952 werd 

de belofte ingevuld! Op 6 juli 1952 legde pastoor Pessers 

de eerste steen. Jo Bedaux maakte het ontwerp af, en zo 

werd er een flinke kapel gebouwd met een grote toren in 

schoonmetselwerk, en met een fraaie halfronde abscis. De 

De Mariakapel bij Mill-Hill

goolsegeheimen.nl
kapel stond hier rustiek op de hoek van de Oude Baan en de Venneweg, toen nog tussen de wuivende 

korenhalmen. De kwajongens van Goirle konden het niet laten en in de jaren ’60 sloeg het vandalisme 

toe; het kostte een paar beelden. Toen besloot het St. Jorisgilde om de kapel te restaureren en beter 

te beveiligen en te onderhouden. En dat doen ze nog steeds. Nu staat de Mariakapel hier een stuk 

veiliger naast het Mill Hill College sinds 1974.
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Dorpsstraat 52a, GoirleT. 013 530 3829
E. info@omeneeff.nl



HET GÔOLSE LAND

Dorpsstraat 52, GoirleT. 013 534 0733
E. bistro52@live.nl

bistro52.nl

Bistro 52
Kom genieten van onze kleine Frans-Hollandse gerechtjes voor een vaste prijs. Bekijk de menukaart en reserveer via de website.

Tijvoortsebaan 1, GoirleT. 013 534 2560
E. info@activestay.nl

activestay.nl

Active Stay
Een groepsaccommodatie voor actieve mensen met multifunctionele ruimtes zoals een sport- en speelzaal  van 400m2.

20 21

Op deze plaats, aan de Heesch, stond in de 17de eeuw de  

Goirlese volmolen. 10 januari 1651 kreeg Lancelot Schetz Graaf 

van Grobbendonck van de Staten Generaal van de Verenigde 

Nederlanden toestemming tot het bouwen en in bedrijf stellen 

van een windvolmolen. 

Een volmolen, aangedreven door windkracht, zorgde ervoor dat 

wol werd vervilt door met houten hamers in een bak op de natte 

wol te slaan. De wolindustrie was een Tilburgse aangelegenheid. 

Deze locatie op Goirles grondgebied was een goede keuze van-

wege het feit dat deze nabij een stromend water was gelegen (de 

De Volmolen

goolsegeheimen.nl
Leij) en omdat het een laaggelegen gebied betrof dat altijd in voldoende water de biet kon voor-

zien. Na zo’n 20 jaar werd het om diverse redenen stil rondom de molen. Deze raakte in verval 

en is daarom ontmanteld. Wat herinnert, zijn de straatnamen en de Leij die na eeuwen zijn loop 

nog steeds heeft, weliswaar verlegd met  de bouw van de wijk De Hoge Wal.

Een heus pareltje in het hart van Goirle met veel historie, cultuur 
en geheimen; dat is De Schutsboom. Neem een kijkje op het erf en 
proef de natuurlijke, karakteristieke sfeer. Bekijk het 18e eeuws 
wevershuisje ‘t Smiske, de Vlaamse schuur, de kruidentuin,  
de karloods en het museum. In het hoofdgebouw ziet u unieke 
museumstukken zoals het gereedschap van de ballefrutters. 
Een rondleiding geeft u de gelegenheid om alles te ervaren, be-
leven en bekijken. Graanmolen “De Wilde”, die in het aangren-
zende molenpark staat, kan in een rondleiding worden meege-
nomen. ‘t Heem is ambassadeur van Gôolse Geheimen.

Museum Heemerf 
de Schutsboom

goolsegeheimen.nl
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LEUKER BUITEN

Ontdek het geheim van de Ballefrutter, 

wandel met een gids of ga op expeditie. 

LEUKER BUITEN maakt het mogelijk. 

Groepsactiviteiten voor jong en oud!

leukerbuiten.nl

Espengaard 6, Goirle

T. 06 53 17 78 45

E. info@leukerbuiten.nl

Kloosterstraat 12, Goirle 

T. 013 720 0819

E. welcome@stellasuites.nl 

stellasuites.nl 

Stella Suites 
Boutique Hotel 

Bewonder de allure van Stella Suites 

Boutique Hotel. Luxe en eigentijds design 

gecombineerd in een monumentaal pand. 

Overnachten, ontspannen, vergaderen, 

private events. 
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Hoogstraat 42a, Goirle

T. 013 534 14 66

E. info@net-als-toen.nl

net-als-toen.nl

De R.K. kerk Heilige Maria Bood-
schap, van architect C.H. de Bever is 
gebouwd in 1940 in de stijl van de 
Delftse School. Leo Pessers, een Tilburgse 
fabrikantenzoon, was de bouwpastoor en 
was tot 1977 pastoor van deze parochie. 
De toren van het oorspronkelijk ontwerp is 
nooit gebouwd vanwege geldgebrek en het 
uitbreken van de oorlog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog spra-
ken de parochianen af dat ze een Maria- 

Kerk Maria Boodschap

goolsegeheimen.nl

Kloosterstraat 30, GoirleT. 013 534 1372
E. info@biljartcentrumgoirle.nl

biljartcentrumgoirle.nl

Tilburgseweg 34, Goirle

T. 013 534 4900

E. info@eetkamergoirle.nl

eetkamergoirle.nl

Midden in het molenpark staat de jongste molen van 

Goirle; Molen de Wilde. Deze ronde stenen beltmolen 

is gebouwd in 1898. Sinds 1997 is Stichting Akkermo-

lens de trotse beheerder van deze molen welke tevens 

een rijksmonument is. Zodra de vlag uithangt bent 

u welkom om de molen te bezoeken. Er is van alles  

mogelijk zoals een demonstratie en een rondleiding 

door dit culturele erfgoed. Laat u verrassen door de 

molenaars van Goirle. Het molenpark zelf biedt ook 

uitkomst voor een heerlijke wandeling of een bezoek 

aan de dierenweide. De molenaars zijn ambassa-

deurs van Gôolse Geheimen.

Molen de Wilde

akkermolens-goirle.nl

De Eetkamer

Dit sfeervolle restaurant in het centrum 

van Goirle is 7 dagen per week geopend.

Geopend: maandag t/m vrijdag 12.00 

uur. Zaterdag / zondag vanaf 17.00 uur.

Broodjes & Catering

Net als Toen

Vers belegde broodjes, panini's, snacks, 

soepen, salades, lunch arrangementen 

en catering. 7 dagen per week geopend.

Biljartcentrum GoirleIJssalon Fratello
Biljarten, darten, sportwedstrijden bekijken of een ijsje eten? Het kan allemaal bij biljartcentrum Goirle /Ijssalon Fratello.

J.A.Thijmlaan 14, GoirleT. 06 505 22 831

griffelgrachtvermaak.nl

Griffel Gracht Vermaak
Entertainment voor feesten, activiteiten 
en evenementen. Denk hierbij aan acteurs, danseressen, muzikanten, aankleding, kostuums en rekwisieten.
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kapel zouden bouwen als ze het er levend afbrachten. Na de oorlog (1951) is er door deze mensen dan ook de Mariakapel achter het Mill Hill College op de Venneweg gebouwd. De kerk is in 2010 aan de eredienst onttrokken.
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Tilburgseweg 37, GoirleT. 013 540 0580
E. info@flanders.cafe

flanders.cafe

Flanders
Dorps Grandcafé met allure. Zonnig terras en serre waar u dagelijks vanaf 10.00 uur welkom bent. De beste plek in Goirle voor een heerlijke lunch, borrel en diner.

Fietsen werd na 1910 al gauw heel populair, en vooral 

het hard fietsen. In 1921 kwam er een grote betonnen 

wedstrijdbaan in Goirle, de TWEM: de Tilburgsche Wie-

ler- En Motorbaan. Deze baan van liefst 400 m lang bood 

plaats aan 15.000 toeschouwers, net zoveel als het huidi-

ge Willem II stadion! De architect was Edmund Hellmann 

uit Dresden en textielfabrikant Eduard van Puijenbroek 

uit Goirle was de stimulator. De bouwkosten waren  

ƒ210.000. Meteen na de opening werden de Nederland-

se kampioenschappen op de TWEM gereden. De kaartjes 

waren: 1e rang ƒ3,50 en 2e rang ƒ1,-. Best prijzig voor 

die tijd.

De TWEM

goolsegeheimen.nl

Maar de baan bleek veel te gevaarlijk! De bochten waren te stijl en de wielrenners wilden al snel niet meer 

komen. Na een korte periode in gebruik te zijn als stayersbaan was de conclusie dat het onhaalbaar was. 

In 1923 het 3e seizoen waren er nog maar 7 wedstrijden. In 1925 ging de TWEM failliet. En werd in 1926 

verkocht voor een armzalige ƒ16.000 en kwam er niet meer bovenop. Het enige dat overgebleven is zijn 

mooie verhalen en foto’s. De TWEM zelf is gebruikt als puin voor de Zuiderzeewerken…

Tilburgseweg 103, Goirle

T. 013 530 1080

E. info@bojanglesgoirle.nl

bojanglesgoirle.nl

Bojangles

Grand-café voor een lekker (speciaal) 

biertje, een hapje eten, gezelschapsspel, 

dart, biljart, pool of het kijken van sport.
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Poppelseweg 1-02, Goirle
T. 013-5345321
E. info@rings-goirle.nl

rings-goirle.nl

Rings Goirle
Specialist op het gebied van racefietsen en mountainbikes. Daarnaast worden er events georganiseerd zoals clinics, routes, Test events, Fruhstucktour, MTB Nightrides, en het grootste evenement van Goirle; NK Streetrace Goirle.

De Kerk Sint Jan is een neogotische kerk en is gebouwd 

in 1896 naar een ontwerp van Jos Cuypers. De volledige 

authentieke naam is eigenlijk Sint-Johannes Onthoofding-

kerk. Het is een katholieke kerk en is de oudste parochie-

kerk van Goirle. Op deze plaats stond al in 1450 een kerk. 

De toren stamt ook uit de 15e eeuw. Tot 1896 stond het 

schip parallel aan de Kerkstraat, met de verbouwing is 

besloten het schip een kwartslag te draaien i.v.m. plaats-

gebrek. Tevens werd de toren met één geleding verhoogd.

In de tweede wereldoorlog was de kerk doelwit van be-

schietingen en heeft de Sint Jan zijn toren verloren. Pas in 

1953 is de toren weer hersteld in oude staat.

Het interieur van de kerk is ook zeker een bezoekje waard 

vanwege de prachtige lichtinval door de gebrandschilder-

de ramen en de vele mooie beelden en schilderijen. 

Kerk St. Jan

goolsegeheimen.nl11



HET GÔOLSE LAND

Kloosterstraat 4, Goirle

T. 013 590 2276

Hovel 18, Goirle

T. 013 737 0181

E. tom@koffiebakkers.nl

koffiebakkers.nl

Koffiebakkers

Hét koffie- en lunchcafé van Goirle. Geniet 

van koffiespecialiteiten, heerlijke lunch-

broodjes en huisgemaakt gebak in deze 

moderne zaak. Alles is ook mee te nemen.

Blauwetenendrinken.nl

Blauw
Eten & Drinken

Onbeperkt lunchen en dineren voor een 

vaste prijs. Unieke formule, culinair en 

onbeperkt! Kom genieten op het zonnige 

terras of in het sfeervolle restaurant.

De Hovel 45, Goirle
T. 013 534 1100
E. info@mozesgoirle.nl

mozesgoirle.nl

Eetkaffee Mozes
De perfecte start- of eindlocatie voor  een dag shoppen / bezoek aan C.C. Jan van Besouw. 7 dagen per week geopend!

Tilburgseweg 97, Goirle
T. 013 822 80 00

vanBeurden.nl

vanBeurden 
health&beauty
Luxe beautybehandelingen, massages, cosmetische hand- & voet verzorging, afslanken of complete beauty verwendagen; bij ons vindt u alles op het gebied van beauty & wellness.

Riel had al vanaf 1519 een zelfstandige paro-

chiekerk, in de vorm van een kruiskapel op het 

huidige kerkhof. Pas in 1897 werd hier deze 

kerk in zijn huidige stijl gebouwd aan de Kerk-

straat.

De R.K. kerk van Sint Antonius Abt is een kruis-

kerk met westelijke ingangstoren, gebouwd 

in neogotische stijl naar een ontwerp van P.J. 

van Genk, architect uit Leur die vele kerken in 

het bisdom Breda ontwierp. In 1932 is de kerk 

uitgebreid met een zijbeuk. Het interieur is rijk 

versierd met neogotische elementen (altaren, 

Kerk St. Antonius Abt

goolsegeheimen.nl
crucifix, glas in lood ramen en vele beelden).Toch geeft het totaal een rustig beeld. Speciale aan-

dacht vraagt de doopvont achter de kerk uit 1519! Ook de oudste klok, gegoten door Jasper Moer 

uit den Bosch is van 1519.
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Fabriekstraat 14, Goirle

T. 013 534 1505

goirle@laco.eu

Laco zwembad Goirle

Een gezellige dag recreatief zwem- en 

speelplezier voor jong en oud. Peuterbassin, 

wedstrijdbad, recreatief bad en 

speelgelegenheid met trampolines. 



Schuilkelder wandelingSchuilkelder wandeling Deze wandeling start in het centrum van Goirle 
bij het Kloosterplein | 4,5 km - 45 minuten

Deze korte wandeling start in het cen-

trum van Goirle bij het Kloosterplein. U 

hoeft maar 400 meter te lopen en u bent 

in het prachtige natuurgebiedje de Vos-

sereijten. 

U loopt over de oude trambaan naar 

de schuilkelder die later dienst deed als 

kleedkamer voor de voetbalclub. Door 

de weilanden langs het oude zwembad 

weer terug naar Goirle.
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HET GÔOLSE LAND

Als u de QR code scant komt u meteen op de 
juiste route terecht. De route gebruikt waar mo-
gelijk het wandelknooppuntennetwerk (rode 
bolletjes). Deze wandeling start in het centrum 
van Goirle bij het Kloosterplein.

U kunt ook op de website van de Gôolse gehei-
men de GPX track downloaden.
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Oude zwembad

De Leijen

Goolse Geheimen

 Fraterstuin 

 Molen de Visscher 

 Kerk St. Jan 

 Schoorsteen HAVEP 

 Trambaan 

 Schuilkelder 

Ambassadeurs 
 Eetkamer Goirle 
 Van Korven

 Biljartcentrum Goirle

 Blauw Eten & Drinken 
 CC Jan van Besouw

 Eetkaffee Mozes 
 Brownies & DownieS 
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 de Leyedaeler

 Flanders

 De Bibliotheek

 Renzo 
 Lunchroom 
 de Hovel

 Koffiebakkers 
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De actieve ontdekkingsreiziger 

die houdt van uitdaging komt 

helemaal tot zijn recht in het 

Leijeland. De gemeente Goirle 

kent vele wateren, waarvan de 

meeste de naam Leij in zich heb-

ben. Deze zijn vrijwel allemaal 

gelegen in dit gebied. Water, 

bosschage, weides en akkers 

zijn hier door elkaar te vinden. 

De economische historie van 

Goirle is gevangen in dit gebied. 

Veel elementen zijn afkomstig 

uit het textiel verleden en nog 

velen zijn zichtbaar. Naast deze 

goed verstopte historische ele-

menten is het Leijeland een aan-

rader voor de actieve recreant. 

Doe een GPS-tocht, ga naar het 

klim & avonturenbos of stap in 

een boerenhuifkar die je leidt 

naar de meest bijzondere plek-

ken, zoals een verstopte bunker 

en bomen met sporen van de 

oorlog.
 

Verder kan in dit gebied wor-

den genoten van bourgondische 

maaltijden in één van de horeca- 

vestigingen. Er kan overnacht 

worden in groepsaccommoda-

ties, B&B's of gezellig gekam-

peerd worden met eigen of al 

aanwezige kampeermiddelen. 

Dit gebied is vooral geschikt 

voor wandelen, fietsen en  

activiteiten.

TIP

HET LEIJELAND

HET LEIJELAND

Ontdek de GôolseGeheimen in bossenen langs heidevelden.Beleef de natuur!

Het Brabants Landschap heeft Natuurpoort de Roovertsche 

Leij erkend als centraal informatiepunt wat door de vier me-

ter hoge ijzeren sleutel bij de ingang wordt gemarkeerd. Van-

uit deze Natuurpoort heeft u een ideaal vertrekpunt om de 

schitterende omliggende natuur te ontdekken. U heeft ruime 

mogelijkheden om uw auto te parkeren en u kunt te voet of 

per fiets genieten van een uitgebreid fiets- en wandelroute-

netwerk. Daarnaast ligt De Natuurpoort aan de busverbin-

ding “De Lijn” van Turnhout naar Tilburg. U kunt dus ook met 

het openbaar vervoer op ontdekkingstocht gaan. Ontdek de 

Gôolse Geheimen in bossen, langs heidevelden, weilanden en 

beleef de natte natuur door de vennen en beekjes.

Natuurpoort

 goolsegeheimen.nl

Dit is de ingang van het oude zwembad. Na de slui-
ting in 1959 raakte dit zwembad snel in verval, maar 
als je het bos inloopt zie je nog altijd duidelijk herken-
bare restanten zoals de springplank, het bassin en de 
kleedhokjes. Er is niet veel meer van over, maar met 
een beetje fantasie kun je je gemakkelijk voorstellen 
hoe het er vroeger uitgezien heeft. Het zwembad is in 
opdracht van textielfabrikant Eduard van Puijenbroek 

Het oude zwembad

goolsegeheimen.nl

aangelegd in 1933. De kosten bedroegen ƒ7.022,46. De opening was op 10 juli 1933 en de toe-
gangsprijs was 5 cent voor kinderen tot 13 jaar en 10 cent voor iedereen daarboven. Jongens 
en meisjes mochten niet tegelijk zwemmen! In 1959 werd dit zwembad gesloten toen een geheel 
nieuw zwembad aan de Fabrieksstraat in gebruik werd genomen.
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Wandeling Breehees en de PuijWandeling Breehees en de Puij Deze wandeling start in het centrum van Goirle
6,9 km - 1,5 uur

Deze wandeling start in het centrum van 

Goirle bij het Kloosterplein. We wande-

len door de bossen en de weilanden. 

We bekijken de herinneringen aan het 

industrieel verleden van Goirle. We be-

zoeken het Bankven en rusten even uit 

bij Camping Breehees om daarna langs 

de meanderende Leij weer terug naar 

het centrum te lopen.
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't Bankven 

Schuilkelder 

Oude zwembad

De Leijen

Goolse Geheimen

  Kapel Mill-Hill 

  Zwembad 

  Kerk St. Jan 

  Schoorsteen HAVEP 

  Trambaan 

Ambassadeurs 
 Leuker Buiten

 Blauw Eten & Drinken

 CC Jan van Besouw

 Camping Breehees

 Kaasboerderij De Leyedaeler

 Active Stay

 Broodjes & Catering Net als Toen

 Rings

 Laco zwembad Goirle 
 Griffel Gracht Vermaak

HET LEIJELAND

Als u de QR code scant komt u meteen op de 
juiste route terecht. De route gebruikt waar mo-
gelijk het wandelknooppuntennetwerk (rode 
bolletjes). Deze wandeling start in het centrum 
van Goirle.

U kunt ook op de website van de Gôolse 
geheimen de GPX track downloaden.
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HET LEIJELAND

Poppelseweg 1, Goirle

T. 06 42 22 18 70 

E. info@bistrobarstrano.nl

bistrobarstrano.nl

Bistrobar STRANO
Dé nieuwe Bistrobar gelegen tussen 

Goirle en de Belgische grens. Geniet van 

een Italiaanse espresso met appeltaart, 

een speciaalbiertje of een mooi glas wijn. 

Parkeren is gratis naast het zonnige terras.

Gorps Baantje 5, Goirle

T. 013 469 0461

E. info@klimenavonturenbos.nl

klimenavonturenbos.nl

Klim & 
Avonturenbos

Kom klimmen en klauteren, maak een vrije 

val, doe mee aan een survivaltocht / GPS 

smokkeltocht of zoef van de tokkelbanen!

Beeksedijk 16, Goirle
T. 013 534 1858
E. jankaas@planet.nl

leyedaeler.nl

Kaasboerderij 
De Leyedaeler
Van Koe tot Kaas! Boek een workshop kaasmaken en ontdek het geheim achter Boerenkaas. Sluit eventueel af met een heerlijke kaasplank of een High-cheese!Of bezoek de gezellige boerderijwinkel.

In 1865 begon Hendrik van Puijenbroek een textielfabriek in 
Goirle. Hij had na 25 jaar (in 1890) al 85 thuiswevers voor 
zich werken! Het was aanvankelijk een fabriek voor behang-
sellinnen; daar was Goirle erg goed in! Later werd er linnen 
en katoen gemaakt aan het weefgetouw. Dat linnen moest  
geverfd en verhandeld worden, en dat deed Hendrik van 
Puijenbroek! Langzamerhand ging de fabriek ook over van 
handwerk naar een stoommachine. Daarom werd er aan de 
oostzijde in 1891 een kantoor voor de ververij en een machi-
nehuis gebouwd. Daartussen metselde de Goirles metselaar 
Jan Baptist Spapens, ook in 1891, een kleine fabrieksschoor-
steen. Een prachtige schoorsteen met nogal wat versiering 
eraan. Deze staat terecht op de monumentenlijst! 

Fabrieksschoorsteen HAVEP

goolsegeheimen.nl

De stoomtramlijn van Tilburg via Goirle naar  

Hilvarenbeek en Esbeek werd op 23 september 1907 

geopend. In Hilvarenbeek stopte de tram bij de her-

bergen Den Hemel, De Posthoorn en De Valk; in Es-

beek bij café Kerkzicht. De tramlijn liep door onder 

andere de volgende straten: Heuvel, Piusplein, Kor-

velplein, (Tilburg), Tilburgseweg Kerklaantje (Goirle), 

Goirlesedijk, Gelderstraat, Hilvarenbeek (Hilvaren-

beek), Esbeekseweg, Dorpsstraat (Esbeek). 

Rond 1930 was de stoomtram verouderd. De tramlijn 

van Tilburg naar de grens werd op 15 september 1935  

opgeheven en het openbaar vervoer werd overgeno-

men door de bussen van de BBA.

Trambaan

goolsegeheimen.nl 

Breehees 6, Goirle
T. 013 534 6708 / 06 100 034 31E. info@breehees.nl

breehees.nl

Breehees
Bourgondisch terras met speeltuin, waar u ook kunt eten. Overnachten kan:  vakantiehuizen / glamping tenten / camping / activiteiten!
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HET LEIJELAND

Poppelseweg 11, Goirle

T. 06 51 05 30 33

E. info@paradeske.nl

paradeske.nl

Gorps Baantje 1, Goirle

T. 013 577 4300

E. info@roovertscheleij.nl

roovertscheleij.nl 

Natuurpoort
Roovertsche Leij

Eeterij, in de natuur van Gorp en Roovert, 

met streekproducten en speciaal bieren. 

Overnacht in de Bed & Breakfast!

Minicamping 
Ut Paradèske

Met 15 kampeerplaatsen en een te huren 

blokhut is dit paradijsje de ideale locatie om 

te overnachten voor de doelgroep 45+.

De Leij stroomt van zuid naar noord door een dal en 
tussen twee zandruggen door. Naast het vermaak voor 
jong en oud heeft De Leij ook een economische functie 
gehad. Het water werd opgestuwd en zorgde er zo voor 
dat de molens konden worden aangedreven. Wij raden 
u van harte aan om De Leij te gaan ontdekken door een 
wandeling te maken. 

Door de jaren heeft deze historische beek vele namen  
gehad zoals de Aa, Run, Leije, Grote Leij, Nieuwe Leij 
maar ook Roovertsche Leij en Poppelsche Leij en Oude 
Leij (de Donge). U vindt mooie wandelroutes om te  
genieten van De Leije en bij zonsopkomst en zonson-
dergang is het extra mooi.

De Leijen

goolsegeheimen.nl

Een absoluut Gôols Geheim is 't Bankven, prachtig  

gelegen in het natuurgebied Gorp en Roovert. Onze  

gemeente is meerdere vennen rijk maar 't Bankven 

kent toch bijna iedereen in Goirle en omstreken. Dit 

komt vooral omdat het een grote historie heeft als 

ijsbaan. Al in de twintiger jaren van de vorige eeuw 

vonden er wedstrijden plaats en was er volop ijspret 

te beleven. De "Goirlesche IJsclub 't Bankven" werd in 

1919 opgericht en bestaat nog altijd. 

Ga eens wandelen en fietsen en neem ruim de tijd om  

't Bankven goed te beleven. Snuif de historie en zie in ge-

dachten de duizenden schaatsers aan u voorbij vliegen.

't Bankven

goolsegeheimen.nl

Gorp aan de Ley 1, HilvarenbeekT. 013 534 5675

nieuwehoef.nl

Gasterij
De Nieuwe Hoef

Een monumentale feest- en vergader locatie, verscholen in de bossen.Op zaterdag en zondag geopend voor passanten voor lunch en borrel.
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Gorps Baantje 1, Goirle
T. +31 646342278
E. info@brouwerijnicolaas.nl

brouwerijnicolaas.nl

Brouwerij Nicolaas
Kom langs in onze brouwerij. Aan de hand van de Nicolaas bieren wordt de roemrijke geschiedenis van Goirle verteld en geproefd. 



Kloosterlingen, smokkelaars, 

grenspalen, in het Land van de 

landgoederen is de geschiede-

nis van dit gebied nog zichtbaar 

aanwezig. Dit gebied leende zich 

bij uitstek voor smokkelaars die 

in de bossen van de landgoe-

deren de oversteek van Neder-

land naar België en omgekeerd 

waagden. Ieder landgoed heeft 

eigen karakteristieke kenmer-

ken. In het westen is landgoed 

De Hoevens gelegen. Hier be-

vinden zich diverse verblijfs- 

accommodaties en een natuur-

begraafplaats. Op de akkers van 

dit landgoed zijn nog traditionele 

gewassen te vinden zoals het 

Sint Jansrogge. Naast De Hoe-

vens is landgoed ’t Ooievaars- 

nest gelegen. De naam is te dan-

ken aan het nog steeds aanwe-

zige ooievaarsnest. Dit landgoed 

is ook de uitvalsbasis van een 

schaapsherder die als kudde 

de Kempische Heidelammeren 

heeft. Naast ’t Ooijevaarsnest 

ligt landgoed Nieuwkerk. Dit 

landgoed ligt deels in Nederland 

en deels in België. Aan de oos-

telijke rand van het Land van de 

landgoederen is landgoed Gorp 

& Roovert gelegen. Dit landgoed 

strekt zich uit over Goirle en Hil-

varenbeek. Dit gebied is geschikt 

om te wandelen, fietsen, paard-

rijden en voor activiteiten.

TIP

DE LANDGOEDEREN

DE LANDGOEDEREN

Het land van de landgoederen omvat diverse kenmerkende historische gebouwen en elementen(bruggen, grenspalen, een kapel en een grot).

Nieuwkerk 2, Goirle

T. 013 530 2510

E. info@kloosternieuwkerkgoirle.nl

kloosternieuwkerkgoirle.nl

naturentuingoirle.nl
Nieuwkerk 2a, Goirle
T. 06 305 87 942
E. anneke@naturentuingoirle.nl

Naturentuin
Bezoek deze mooie ecologische belevings-tuin met bloemen, fruit, groentes, kruiden, vijver en vele leuke hoekjes. Tevens rolstoelpad en kinderactiviteiten.

Klooster Nieuwkerk

Achter de historische gevels is dit een unieke 

locatie om te overnachten, vergaderen,  

feesten of te genieten op het terras.

Nieuwkerk heeft momenteel een oppervlak van  

ongeveer 190 ha. Het landgoed omvat naast hoog-

waardige natuur een markant Kloostergebouw met 

kapel, een 9-holes golfbaan & een aantal woningen, 

herkenbaar aan  de gekleurde luiken in de stijl van het 

landgoed. 

De Poppelsche Leij meandert door het gebied. Bijzonder 

aan dit landgoed is de grensligging, het landgoed ligt 

deels op Nederlands maar ook deels op Belgisch  

grondgebied.

Landgoed Nieuwkerk

kempischelandgoederen.nl 
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 Haneven

 Landgoed Gorp en Roovert 

 Fusilladeplaats

 

Ambassadeurs  

 Roovertsche Leij 
 Klim & Avonturenbos 
 Brouwerij Nicolaas 
 Gasterij De Nieuwe Hoef

Wandeling door de bossen van Gorp en RoovertWandeling door de bossen van Gorp en Roovert Deze wandeling start bij de Roovertsche Leij
10 km - 2 uur

Deze wandeling brengt u door de prach-

tige bossen van Landgoed de Utrecht. U 

passeert de fusillade plaats, waar in de 

WOII 5 onschuldige burgers zijn terecht-

gesteld. Het Jachtslot met zijn mooie 

waranda. De geboorteplaats van Grego-

rius van Gorpus, de paradijsbrug en de 

Nieuwe Hoef een prachtige authentieke 

tiendschuur.

15

18

Als u de QR code scant komt u meteen op de 
juiste route terecht. De route gebruikt waar mo-
gelijk het wandelknooppuntennetwerk (rode 
bolletjes). Deze wandeling start in het centrum 
van Goirle bij het Kloosterplein.

U kunt ook op de website van de Gôolse gehei-
men de GPX track downloaden.

DE LANDGOEDEREN
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DE LANDGOEDEREN

Wist u dat smokkelaars 

klompen hadden waarvan 

de zolen omgekeerd waren 

vastgemaakt zodat 

marechaussee de 

verkeerde kant op zou gaan? 

Deze klompen vormen nu 

nog herkenningspunten 

van de smokkelaarsroute.

De Meierij van ‘s Hertogenbosch werd met de val van Den 

Bosch en de Vrede van Munster Staats grondgebied en als 

‘wingewest’ onderdeel van de gereformeerde Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden. Een gevolg hiervan 

was dat de bezittingen van de parochie St. Jan en het gil-

de Sint Joris geconfisqueerd werden. Hieruit blijkt dat het 

gilde en parochie door de overheid als eenzelfde instelling 

werden beschouwd. 

De katholieke Goirlenaren waren hun kerk kwijt. Daarom 

vertrokken de parochianen van St. Jan samen met het gil-

de St. Joris naar Nieuwkerk waar het belijden van de ka-

tholieke godsdienst geen probleem was omdat de kapel 

die gebouwd werd op Spaans grondgebied stond.

De Grenskapel

goolsegeheimen.nl

Een uitgestrekt landgoed (1200 ha) met oude 
loof-, naald- en gemengde bossen, cultuurgronden, 
heide, vennen en een nog volop meanderende Roovertse Leij. Gorp en Roovert kent een diversiteit aan bebouwing zoals een nog functionerende boerderij, en een Kasteeltje (1875). Bijzonder zijn de vele verhalen die er op wijzen dat het "aardse paradijs" hier moet zijn geweest. 
En of het nu wel of niet de waarheid is, deze plek is 
betoverend. De natuurpoort is gelegen in het landgoed en vanuit deze poort kan het landgoed per fiets en te voet worden bezocht via de goede routestructuren.

Landgoed
Gorp en Roovert

goolsegeheimen.nl 

Het Ooievaarsnest is een gevarieerd landschap met 

drassige weilanden en beboste gebieden. Bijzonder in dit 

gebied zijn de Moerascipressen die in een van de drassi-

ge weiden staan. Deze van oorsprong Amerikaanse bo-

men zijn naar schatting zo'n 200 jaar geleden geplant. 

Het landgoed dankt de naam aan het ooievaarsnest dat 

op de authentiek met riet bedekte grote schuur staat. 

De schuur is oorspronkelijk gebouwd als schaapskooi en 

tot op de dag van vandaag is er nog een kudde schapen 

aanwezig op dit landgoed.

Landgoed 

het Ooievaarsnest

goolsegeheimen.nl
23 18
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Goorstraat, Alphen
T. 06 27 10 00 48
E. gastenverblijven@dehoevens.nl

dehoevens.nl

Landgoed 
De Hoevens
"Of je nu kiest voor kamperen of een verblijf in onze romantische B&B of vakantiehuis ‘De Vlaamse Schuur’: je komt helemaal tot rust op De Hoevens! “



Klooster Nieuwkerk wandelingKlooster Nieuwkerk wandeling Deze wandeling start bij Klooster Nieuwkerk
5,7 km - 1 uur

Deze wandeling start op de plek waar 

vroeger de kloosterlingen woonden, we 

wandelen door de bossen langs een heel 

mooi ven, de halve maan. Tot aan de vo-

gelkijkhut waar u een prachtig uitzicht 

heeft over het Riels Laag en dan langs 

de 7e grafheuvel weer door de bossen 

terug naar 't Klooster.

Als u de QR code scant komt u meteen op de juiste route terecht. De route gebruikt 
waar mogelijk het wandelknooppuntennetwerk (rode bolletjes). Deze wandeling 
start bij Klooster Nieuwkerk.

U kunt ook op de website van de Gôolse geheimen de GPX track downloaden.
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 Halve maan 

 Vogelkijkhut

 Grafheuvels

Ambassadeurs  

 Klooster Nieuwkerk Goirle

 De Naturentuin

15

37



DE LANDGOEDEREN

De Hoevens is een particulier landgoed bestaande uit 

zo'n 190 ha. In 2019 vierden zij hun 100-jarig bestaan! 

Het landgoed bestaat uit graslanden, akkers, houtwal-

len en lanen. Daarnaast staan er diverse monumen-

tale gebouwen. Duurzaam beheer is de rode draad.  

Dit komt terug in het agrarische en recreatieve karak-

ter. Zo vindt er biologische akkerbouw plaats, omvat 

het een natuurcamping evenals een luxe verblijfs- en 

vergaderaccommodatie. Sinds enkele jaren beschikt 

De Hoevens ook over een natuurbegraafplaats. Bij-

zonder is de aanwezigheid van een vleermuizenkelder.

Landgoed de Hoevens

dehoevens.nl 

Nieuwkerksedijk Zuid 50, GoirleT. 013 534 2029 
E. info@golfclublandgoednieuwkerk.nl

golfclublandgoednieuwkerk.nl

Golfclub Landgoed Nieuwkerk
“Kom kennismaken met deze prachtige golfbaan in Goirle. Dit "verborgen juweel” behoort tot de mooiste 9 holes banen in Nederland”

Fusillade plaats

Dit is een bijzondere plek, iets om bij stil te staan! Hier zijn in de tweede we-reldoorlog vijf gijzelaars doodgeschoten door de Duitse bezetters. Het was een terechtstelling als vergelding van een aanslag door het Rotterdamse verzet. 
Vijf onschuldige mensen werden hier op 15 augustus 1942 vermoord om ervoor te zorgen dat de mensen het verzet niet zouden steunen. Boswachter van Hee-rebeek heeft indertijd de fusillade ontdekt en is samen met de heer van Puij-enbroek nog op onderzoek uit geweest toen de Duitsers weg waren. Pas na de oorlog is het graf opgegraven en heeft men de lijken geborgen. De palen waar de gijzelaars aan vastgebonden hebben gezeten waren ook in het graf gegooid. Deze palen zijn nog te bezichtigen in het museum van ‘t Heem aan de nieuwe Rielseweg.

De vijf gijzelaars waren: Mr Robert Baelde(35 jaar), Willem Ruys (47 jaar), Otto Ernst Gelder (49 jaar), Christoffel Bennekers (48 jaar) en Alexander, baron Schimmelpenninck van der Oije (29 jaar). De twee mannen van adel, Schim-melpenninck van der Oye en Graaf van Limburg Stirum zijn ook daadwerkelijk begraven op de fusilladeplaats op Gorp & Roovert; de andere drie niet, die zijn overgedragen aan hun familie en in hun woonplaats ter aarde besteld….
In augustus 1945 stond deze afbeelding in het Nieuwsblad van het Zuiden om de grootse kranslegging die een dag later zou plaatsvinden aan te kondigen. 

goolsegeheimen.nl
smashingcolors.nl

Turnhoutsebaan 21, Goirle

T. 06 52 04 17 93

E. stheelen@simonetheelen.nl

Gallery
Smashing Colors

U bent van harte welkom in de kunstgalerie en 

beeldentuin van Simone Theelen, gelegen op 

de grens van Nederland en België. Geniet van 

het wisselende aanbod van gerenommeerde 

kunstenaars uit binnen- en buitenland. 
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Dit gebied wordt ook wel het 

“best bewaarde geheim van 

Brabant” genoemd. Gezien de 

bijzondere en waardevolle na-

tuurwaarden in dit gebied is dit 

enerzijds maar goed ook, maar 

anderzijds onbegrijpelijk. 

De Regte Heide is centraal gele-

gen in het Natura 2000 gebied.

Dit Europees beschermde en 

kwetsbare natuurgebied, is wel-

licht een van de meest waar-

devolle natuurgebieden die op 

de Europese lijst voorkomen. 

Voorzichtigheid is daarom ge-

boden. In dit gebied zijn op de 

juiste plaatsen paden aange-

legd en uitkijkpunten, waardoor 

genoten kan worden van de 

schitterende natuur. De afwis-

seling van heide, bos en moeras  

creëert een speciale sfeer. 

Het Land van de Regte Heide 

omvat daarnaast ook nog de 

natte natuurparel Poppelsche 

Leij en het natuurgebied ’t Riels 

Laag. Deze drie gebieden vor-

men samen het land van de 

Regte Heide. Naast de mooie 

natuur zijn er vele bijzondere 

diersoorten te vinden. Uniek zijn 

de mysterieuze grafheuvels. Dit 

gebied is geschikt voor wande-

len, fietsen, paardrijden, golf en 

wellness.

FEIT

LAND VAN DE REGTE HEIDE

LAND VAN DE REGTE HEIDE

De Regte Heideis in eigendom
van hetBrabants Landschap.

Rond 1930 is dit bescheiden Maria grotje gemaakt. 

Het grotje is opgebouwd uit ruw gemetselde en deels 

gestapelde stenen en keien. Door de knusheid kan bij 

dit grotje het gevoel van puurheid worden ervaren. Het 

grotje is dan ook klein van formaat, maar groot qua 

uitstaling. 

Rondom het grotje zijn dennen te vinden. Deze komen 

nog voort uit de tijd dat deze gronden gebruikt werden 

als jachtgebied voor Tilburgse textielbaronnen.

Kapel 't Hoefke

goolsegeheimen.nl 

Midden op de Regte Heide staat de vogelkijkhut. Vanuit 
deze ruimte kunt u kennis maken met de vele vogelsoorten 
die de Regte Heide als leefgebied hebben. De hut kent 
de naam ’t Abts moer.Moer is een oud woord voor veen 
dat afgegraven werd en bekend is onder de naam turf.

De vogelkijkhut biedt een prachtig uitzicht over de uit-
gestrekte vlakte bestaande uit natte en droge delen. 
In ieder jaargetijde kun je vanaf hier de verschillende 
vogelsoorten herkennen. De vogelkijkhut leent zich ook 
voor een knusse picknick waarbij je kunt genieten van 
de absolute rust.

Vogelkijkhut

goolsegeheimen.nl
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Het Hoefke 3, Riel

T. 013 518 1219

E. manegehethoefke@hetnet.nl

manegehoefke.nl

thermengoirle.comDe Schietberg 1, GoirleT. 013 534 19 49E. info@thermengoirle.com

De overgang van 

Landgoed de Hoevens 

naar Landgoed 

Ooievaarsnest is middels 

de fraaie loopbrug 

over het Riels Laag

Zie de schapen grazen 

en ervaar de natuur 

in zijn puurste vorm.

LAND VAN DE REGTE HEIDE

De Regte Heide is een Natura 2000 gebied met een  

oppervlak van zo’n 250 ha. Dat deze Europese status 

aan dit gebied is toegekend is niet verrassend. De Reg-

te Heide is uniek vanwege de spectaculaire hoogtever-

schillen van wel 5 meter. Dit komt door de overgang van 

heide naar beekdal. Daardoor komen er in dit gebied 

vele bijzondere vogel- en vlindersoorten voor. Door de 

Regte Heide liggen diverse wandelroutes. De Regte Hei-

de wordt ook wel het best bewaarde Brabants geheim 

genoemd. Aangrenzend liggen ook nog ‘t Hoefke, Halve 

Maan, Ooijevaarsnest en Nieuwkerk. Dit aaneengeslo-

ten natuurgebied is bij elkaar maar liefst 876 ha.

Regte Heide

De grafheuvels op de Regte Heide zijn afkomstig uit 

de Bronstijd (ca. 1750 v. Chr.). Eén grafheuvel heeft 

een ringwal met droge sloot. Grafheuvels werden 

gebruikt als begraafplaats. We vermoeden dat deze 

heuvels niet alleen gebruikt werden om de doden een 

laatste rustplaats te geven, maar ook voor verering. 

 
De grafheuvels in dit natuurgebied werden in 1935 

voor het eerst opgegraven en daarna gerecon-

strueerd. Rond 5 grafheuvels werden de palen- 

kransen hersteld die uit de opgravingen bekend wa-

ren. Bezoek ons Heemkundemuseum in Goirle voor 

uitgebreide informatie over de grafheuvels.

Grafheuvels

goolsegeheimen.nl 

Thermen GoirleEen oase van rust waar u kunt genieten 
van vele soorten sauna’s, stoombaden, 
biosauna, caldarium, zoutwaterbaden, 
zwembaden en een sneeuwcabine!

Manege 't Hoefke

Als paardenliefhebber zit u hier goed. Diverse 

overnachtingsmogelijkheden en paard- 

gerelateerde activiteiten, ook voor groepen! 
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Download via deze QR code 

leuke wandelroutes die over de 

regte heide lopen zoals de “reg-

te heide bolderbier” route!

goolsegeheimen.nl 



TIP

HET RIELSE LAND

In de ontdekkingsreis naar de 

Gôolse Geheimen vind je in het 

Rielse Land de geschiedenis van 

het Brabantse platteland in de 

vorm van het dorp Riel terug. De 

weidse velden en bolle akkers 

geven aan dat hier van oudsher 

vooral sprake is geweest van 

een agrarisch gebied. De Riele-

naren woonden in gehuchten 

verspreid door het gebied. De 

namen ’t Hoefke, Brakel, de Vijf-

huizen en ’t Zandeind verwijzen 

hier nog naar. De voormalige 

spoorlijn het Bels lijntje door-

snijdt het gebied in een rechte 

lijn. Tegenwoordig is dit voor-

malige spoortracé omgevormd 

tot een recreatief fietspad. Als 

je door het gebied trekt kun je 

vele historische elementen her-

kennen in de vorm van eeuwen-

oude houtwallen en stuifduinen,  

historische leerlooierijen, spoor-

gerelateerde gebouwen en tra-

ditionele boerderij ensembles. 

Ook kan vanuit dit gebied de 

omgeving worden verkend. Het 

gebied kent diverse overnach-

tingsgelegenheden in allerlei 

vormen, van luxe B&B en mon-

goolse tent tot kamperen bij de 

boer. Voor ieder wat wils dus! 

Het gebied is geschikt voor wan-

delen, fietsen en paardrijden. 

HET RIELSE LAND

Duidelijk is te zien ente ervaren dat dit gebied eenverandering heeft doorgaanvan agrarisch dorp naar een dorp waar activiteiten, veelal in combinatie met agrarische bezigheden, zijn ontplooid.

De fietsroute Bels Lijntje, welke van Tilburg naar 

Turnhout loopt, is een mooie route die ook door 

Riel loopt. Het Bels lijntje is echter niet altijd een 

fietspad geweest. Op 1 oktober 1867 werd name-

lijk een spoorverbinding tussen Tilburg en Turn-

hout geopend. In de volksmond werd deze ver-

binding ook wel Bels Lijntje genoemd. Riel had 

een eigen station en 4 wachtposten. De wereld ver-

anderde echter snel en door de opkomst van het 

busvervoer werd het personenvervoer in 1934 

gestaakt. In 1973 reed de laatste officiële trein 

over het Bels Lijntje. Het station is in 1966 ge-

sloopt. Mocht u gaan fietsen over het Bels Lijn-

tje kijk dan eens of u nog iets van de historie kunt  

terugvinden.

Bels Lijntje

goolsegeheimen.nl 
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Dit kruisbeeld kent een hele geschiedenis. Het begint 
in 1951 wanneer de boerenbond, afdeling Riel, 50 jaar  
bestaat. Tijdens dit gouden jubileum wilde de boeren-
bond iets schenken aan de gemeenschap. Er werd  
gedacht aan een veldkapel van Pius X. Daar kwam  
helaas niets van terecht. 

10 jaar later besloot men twee veldkruizen te schenken. 
De Rielse buurtschappen hadden niet direct ruimte voor 
de plaatsing hiervan. Ruim 20 jaar later pas heeft men 
het kruis geschonken aan buurtschap 't Hoefke. In de 
loop der jaren heeft het kruisbeeld heel wat geleden. In 
2019 is het dan ook volledig gerestaureerd.

Veldkruis Riels Hoefke

goolsegeheimen.nl 
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Als u de QR code scant komt u meteen op de juiste route terecht. De Route gebruikt 
waar mogelijk het wandelknooppuntennetwerk (rode bolletjes). Deze wandeling 
start in het centrum van Riel.

U kunt ook op de website van de Gôolse geheimen de GPX track downloaden.

Wandeling rondje RielWandeling rondje Riel Deze wandeling start in het centrum van Riel
7,5 km - 1,5 uur

Deze wandeling start in het centrum van Riel en brengt u 

langs het buitengebied. 

Na het centrum loopt u langs de prachtig meanderende Leij 

en u passeert het "Bels Lijntje". Het is nog goed te zien dat 

hier ooit een stoomtreintje liep. U komt langs t Zandeind, 

het oudste buurtschap van Riel. U kunt even aanleggen bij 

camping van t Zandeind om het boerderijmuseum te be-

zoeken. U loopt langs de weilanden waar de Spanjaarden 

gelegerd waren tijdens het beleg van Breda. Genietend van 

het uitzicht op de ranke spits van Riel en de molen zonder 

wieken loopt u wederom langs de Leij om weer te eindigen 

in Riel. Hier kunt u nagenieten van deze wandeling bij de 

diverse terrassen.
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HET RIELSE LAND
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Zandeind 43, Riel

T. 013 518 1333

E. info@manegezandeind.nl

manegezandeind.nl

Manege
't Zandeind
Hier kunt u terecht voor pony- en 

paardrijlessen, buitenritten en dagtochten. 

Tip: een kamp met overnachting in de blokhut!

Het dorp Riel is ontstaan uit de 

buurtschappen Brakel, Kerkeind 

en Zandeind. Hoewel Brakel het 

oudste buurtschap is en Kerkeind 

is verworden tot de kern Riel, is het 

Zandeind misschien nog wel het 

meest karakteristiek. Met name de 

't Zandeind

goolsegeheimen.nl 

Zandeind 32a – 34, Riel

T. 013 5181883 / 06 510 194 12

E. info@vanhetzandeind.nl

vanhetzandeind.nl

Dorpstraat 45, Riel
T. 013 518 6136
E. luikske@home.nl 

luikske.nl

Cafetaria 't Luikske
Deze ruime cafetaria met zonnig terras is de perfecte locatie voor een frietje, snack of ijsje. Handige ligging naast het Bels Lijntje.

Beleefboerderij 

Van ’t Zandeind

Beleef het boerenleven! Luxe kamperen met 

privé sanitair. Help Boer Jos mee, knuffel 

een koe en geniet van puur natuur vlees.

Goorweg 3, Riel
T. 013 534 7230  / 06 539173 23E. info@boerensuite.nl

boerensuite.nl

Boerensuite
Een sfeervolle kindvriendelijke Bed & Breakfast / Groepsaccommodatie voor 16 tot 26 personen, landelijk gelegen.

Kerkstraat 16, Riel
T. 013 518 1220
E. info@cafekerkzicht.nl

cafekerkzicht.nl

Café Kerkzicht
In dit bruin café kunt u terecht voor een potje biljart of dart, live-muziek of een  hapje en drankje (op het grote terras).

37
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bebouwing aan de spie Zandeind-Goorweg geeft nog een beleving van hoe het hier vroeger 

moet zijn geweest. Schitterende monumenten met rieten kap en doorzichten over de omlig-

gende akkers zijn hier nog aanwezig. Kenmerkend is de mengelmoes aan functies die in dit 

bebouwingscluster aanwezig is, naast woningen en boerderijen zijn ook andersoortige functies 

te vinden zoals een B&B en een boerderijmuseumpje.

T. 06 423 323 88

E. mphjvandijk@home.nl

hetijzerenpaard.nl

Het IJzeren Paard
Het ijzeren paard neemt je mee voor een 

unieke huifkarbelevenis! Ervaar het prach-

tige landschap tussen grofweg Tilburg en 

de Belgische grens.
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Vijfhuizenbaan 33a, RielT. 06 22 98 60 26
E. verguldehand@elda.nl

doeboerderijdeverguldehand.nl

Doeboerderij
de Vergulde Hand
Een bijzondere overnachting in een hooi-berg op de Rielse heide, of een country party in onze kapschuur “de Reunie”. Het kan allemaal bij De Vergulde Hand. Kijk op onze website voor de mogelijkheden.

Bent u op bezoek in Riel dan moet het u vast zijn  

opgevallen dat er diverse keien te zien zijn in de 

bermen en het buitengebied. Deze keien heten in 

de volksmond "kaaien". Hoe komt dit toch? Riel 

is gelegen tussen een aantal breuken waardoor 

onder de oppervlakte nog diverse oude rivier- 

beddingen aanwezig zijn. Deze oude rivieren zorgen  

ervoor dat er grote en kleine keien werden afgezet. Tot 

de dag van vandaag vinden ze in Riel nog steeds keien 

in de grond (bijv. met ploegen). Deze zijn dus terug te  

herleiden naar de historie. Riel heet dan ook Kaaien-

gat met carnaval.

Rielse Kaaien

goolsegeheimen.nl 

deregteheijden.nl
Oude Tilburgsebaan 12a, Riel

T. 013 518 2631
E. info@deregteheijden.nl

De Regte Heijden
Een biologisch melkveebedrijf met een 

boerderijwinkel. Tevens kunt u er 

kamperen, picknicken in de aanlooptuin en 

wandelen over het pad door de bosweide.

01
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Schijnvliegveld
De Kiek (1940-1944)
Meteen na de Duitse inval in ons land in mei 1940, namen de Duitsers vliegveld 
Gilze-Rijen in en breidden dat uit. Ook werd op 7 km van Gilze-Rijen een 
schijnvliegveld ingericht bij De Kiek, een heideveld tussen Alphen Riel. Zij noemden 
het Scheinflugplatz Kamerun, naar de Duitse kolonie, of in codetaal SF 37. 
Drie nepstartbanen werden afgestoken in de hei, er kwam een bunker, 
nephangars en nepvliegtuigjes (zie foto). 
Helaas leidde het ook tot “verkeerde” bombardementen van de geallieerden, zoals 
op 20 oktober 1943 op het Riels gehucht Brakel, dat leidde tot drie doden en drie 
ernstig gewonde burgers. Tot eind 1944 bleef het schijnvliegveld De Kiek “in functie”. 

Herbeleving Schijnvliegveld de KiekIn het bos waar de bunker staat zijn wandelpaden en een aansluiting vanuit het fietspad gerealiseerd. Met behulp van informatiepanelen laten we de situatie uit de tweede wereldoorlog zien. Precies 75 jaar na de bevrijding van Goirle en Riel is er een heus schijnvliegtuig hierheen gevlogen. Dit kunstwerk is een bezoek meer dan waard. Het is een plek geworden die uitnodigt om na te denken en te mijmeren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Komt u vooral deze bijzondere plek eens bezoeken.goolsegeheimen.nl 32
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In Riel is het

Kaaigoed toeven!

Riel is een typisch Brabants ‘esdorp’, wat staat voor

langgerekt. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed 

bewaard gebleven. Een bijzonderheid is, dat de eer-

ste ontginningsactiviteiten er al in de zevende eeuw 

moeten hebben plaatsgevonden. De blokvormige ver-

kaveling, waarbij akkers door hagen en houtwallen 

omheind werden om het vee te weren, is in Riel nog 

steeds te herkennen. 

Genoeg over het verleden. De kleinste kern van de 

gemeente Goirle heeft momenteel alles in zich om re-

creëren, winkelen, vertoeven, verblijven en werken tot 

een succes te maken. Riel durft dan ook met recht te 

koketteren met een aantal ‘Gôolse Geheimen’. Alleen 

al op het gebied van de natuur lijkt Riel haast niet te 

evenaren. Denk aan het Riels Laag, het Riels Hoefke, 

de kijkhut op de Regte Heide en de grafheuvels. Alle-

maal zowat op loopafstand vanaf het centraal gele-

gen Dorpsplein.

De horecagelegenheden in Riel hebben een gemoede-

lijk karakter en winkelen kan in het, meerdere winkels 

omvattende, koopcentrum de Boerenschuur. Koppel 

daaraan maneges en verblijfsrecreatie in de vorm 

van onder meer´t Zandeind, de Boerensuite en Doe-

boerderij De Vergulde Hand en het mag duidelijk zijn 

dat Riel op slechts 15,99 vierkante kilometer veel te 

bieden heeft. 

Ook ondernemend. De actieve Ondernemers Ver-

eniging Riel omvat zo’n zestig actieve ondernemers 

en ook dat heeft een positieve weerslag op de Riel-

se gemeenschap. Dat de inwoners van de compacte 

Goirlese kern bekend staan als ‘Kaaien’ impliceert 

ook dat het ‘kaaigoed’ toeven is tussen ‘kaaigoeie 

meensen’.

Kijk voor meer informatie op 

www.goolsegeheimen.nl

RIEL ... GEWOON KAAI GOED
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Het Brabants Landschap is niet alleen eigenaar van de 
Regte Heide, zij waken ook over vele geheimen, wat te  
denken van de vele bijzondere flora en fauna die rondom 
hun uitvalsbasis aan ’t Hoefke te vinden zijn. Ook weten 
ze vele historische geheimen te vinden zoals de vele graf-
heuvels, stuifduinen, loopgraven, steenovens  en de vele 
verhalen zoals het verhaal over het “regt spreken op de 
heide” waar de Regte Heide naar vernoemd schijnt te zijn. 

Boswachter Wim de Jong is dan ook met recht namens  
het Brabants Landschap een ambassadeur van de Goôlse 
Geheimen”.

Brabants Landschap

goolsegeheimen.nl 

Gôolse Geheimen is een initiatief van de Gemeente Goirle en de 

Vereniging Recreatie & Toerisme Goirle. Alle creatieve en grafisch 

technische werkzaamheden zijn in een fijne samenwerking  

uitgevoerd met Van Boxtel Reclame uit Goirle en Edwin Vriens 

Illustraties uit Riel. Teksten: Niek Schenning, Joep Horevoorts en  

Jan van Eijck.

 
Blijf op de hoogte

via de website

www.goolsegeheimen.nl

Alle Gôolse Geheimen en ondernemers uit deze gids kunt u terug vinden op 

www.gôolsegeheimen.nl. Het is zeker aan te raden om de website regelmatig 

te bekijken want hier ziet u onder andere een acueel activiteiten overzicht van leuke 

uitjes / evenementen in Goirle en Riel. Daarnaast kunt u hier terecht voor meer infor-

matie over de Gôolse Geheimen en het bezoeken van deze mooie locaties. Natuurlijk 

is er ook uitgebreide informatie te vinden over alle overnachtmogelijkheden, eet-tips 

en andere toeristische bezienswaardigheden.

   

Volg ons op Facebook!

Neem regelmatig een kijkje op 

de Facebookpagina van Gôolse 

Geheimen en blijf op de hoogte 

van leuke wetenswaardigheden 

en interessante evenementen om 

te bezoeken!

   COLOFON

Dorpstraat 1, Riel

T. 013 530 1577

E. info@denoverkant.nl

denoverkant.nl

Eetcafé 
Den Overkant

Dit eetcafé met terras leent zich voor een 

borrel, lunch of diner. De kids kunnen lekker 

spelen in de speeltuin of op de speelzolder.
Rielseweg 861, Tilburg
T. 013 518 1238
E. info@decommanderie.nl

decommanderie.nl

De CommanderieGasterij & Event Catering
Feesten | Dineren | VergaderenTrouwen | Genieten

43
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De Gôolse geheimen 
kunnen te voet 

maar ook per fiets en 
met paard 

verkend worden! 

Kijk voor leuke 
fiets- en 

paardrijroutes 
op de website 

van de
 Gôolse Geheimen
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Naast al deze Gôolse Geheimen 
leent Goirle zich ook perfect als 
uitvalsbasis voor een uitstapje in 
de regio. Wat te denken van de Ef-
teling of de Beekse Bergen of een 
uitstapje naar België, bijvoorbeeld 
naar Bobbejaanland of Turnhout. 
Het ligt allemaal om de hoek. 

Gôolse Geheimen
Deze reisgids maakt een aantal 
Gôolse Geheimen bekend. Uiter-
aard is er over deze geheimen nog 
veel meer te vertellen. Elke laatste 
zondag van de maand organiseert 
de vereniging recreatie en Toe-
risme een wandeling waar onze 
geheimen uitgebreid toegelicht 
worden door onze gidsen. Daar-
naast hebben we nog lang niet 
alle geheimen prijsgegeven, wist 
u bijvoorbeeld dat we in Riel ook 
een sequoia boom hebben? En 
dat er nog heel veel bomkraters 
te zien zijn in het bos bij de Kiek? 
Weet u waarom de Leij in Goirle 

vaak overstroomde, en wat er in 
de winter gebeurde op “de Vloed”? 
Wist u dat er recent weer nieuwe 
grafheuvels ontdekt zijn? En dat 
er met moderne technieken echte 
Celtic Fields zijn teruggevonden?

Bij alle Geheimen zullen in de loop 
van de tijd bordjes geplaatst wor-
den met extra info, scan vooral de 
QR code die op het bordje staat. In 
steeds meer gevallen kunt u dan 
genieten van een video met de uit-
leg van onze meesterverteller Jan 
van Eijck.

U merkt het wel, er is nog veel 
meer te ontdekken. Laat uw re-
actie achter op de website www.
goolsegeheimen.nl of reageer via 
onze facebook pagina. 
Veel plezier in Goirle,

Niek Schenning,
Voorzitter Vereniging Recreatie en 
Toerisme Goirle

VERENIGING RECREATIE 

EN TOERISME GOIRLE
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 AMBASSADEURS

Onderstaand een overzicht van onze Gôolse geheimen ambassadeurs.  Deze 
ondernemers zijn ambassadeur van de Gôolse Geheimen. De deelnemende 
ondernemers kunt u herkennen aan de bordjes die ze bij hun onderneming 
hebben hangen. Deze zijn ook allemaal te vinden op onze routekaart.

  Blz.
 Ut Paradèske 37
 Active Stay 21
 Flanders 25
 Doeboerderij De Vergulde Hand  58
 De Naturentuin 39
 Landgoed de Hoevens 42
 Manege het Hoefke 50
 De Bibliotheek 17
 Renzo 19
 D'n Omgang 19
 Lunchroom de Hovel 16
 Broodjes & Catering Net als Toen 23
 Van 't Zandeind 56
 De Commanderie 62
 Rings 24
 Het IJzeren Paard 57
 Gallery Smashing Colors 47
 Brouwerij Nicolaas 37
 Gasterij De Nieuwe Hoef 36
 Koffiebakkers 22
 vanBeurden Health and Beauty 26
 Laco Zwembad Goirle 26
 Bistrobar Strano 34
 Griffel Gracht Vermaak 22
 Stella Suites Boutique Hotel 21

01
02
03
04
05
06
07

Ambassadeurs Blz.
 Café d'n Brands 09
 Eetkamer Goirle 22
 Van Korven 16
 Ome Neeff 18
 Kwalitaria Tra 17
 Roovertsche Leij 36
 Bistro 52 21
 Bojangles 24
 Leuker Buiten 21
 Biljartcentrum Goirle / Fratello 23
 Blauw Eten & Drinken 26
 Café Kerkzicht 59
 CC Jan van Besouw 13 
 Eetcafé Den Overkant 62
 Klooster Nieuwkerk Goirle 39
 Eetkaffee Mozes 27
 Cafetaria 't Luikske 57
 Boerderijwinkel De Walhoeve 18
 Camping Breehees 39
 Brownies & Downies 12
 Broeder Liplap (Café d'n Brands) 09
 Toeristisch Informatiepunt 17
 Golfclub Landgoed Nieuwkerk 47 
 De Regte Heiden 58
 Klim & Avonturenbos 35
 Greetz Ballonvaarten 09
 Manege 't Zandeind 57
 B&B Acacia 13
 De Boerensuite 56
 Kaasboerderij De Leyedaeler 34
 Manege de Heideruiter 17
 Thermen Goirle 51
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