
Kunstenaars te velde
In het kader van Schatten van Brabant organiseert Stichting TrajarT op zondagmiddag 2 mei 
een culturele voettocht over en langs de Regte Heide bij Riel.
Zowel op poosplaatsen als op andere markante plekken wordt stilgestaan bij historie, 
natuur en poëzie. Kunstenaars lieten zich inspireren en zorgen die dag voor bijzondere 
ontmoetingen.  

Voettocht
De wandeling begint en eindigt bij de boerde-
rij van Het Brabants Landschap aan Het 
Hoefke bij Riel en is ongeveer 5 km lang. 
Deelname en routebeschrijving  zijn gratis.
Aan de rechterkant van de weg Het Hoefke is 
parkeergelegenheid.
Deelname geschiedt op eigen risico.

De Regte Heide
Al in de prehistorie maakten aanwezigheid van stromend water en hoge droge gronden dit 
gebied tot een aantrekkelijke plek voor de mens om zich te vestigen. Als stille getuigen 
daarvan liggen er zeven grafheuvels uit de Bronstijd. Ze kijken uit over het dal van de Oude 
Leij, het Riels Laag.
Oude wegen komen er samen nabij een van oudsher doorwaadbare plaats. Langs het 
zandpad dat door het dal loopt, liggen op poosplaatsen gedichten rond de twaalf maanden 
van het jaar versteend te velde. Brabantse dichters schreven hiervoor de poëzie.
Nog steeds hebben de seizoenen invloed op ons bestaan.
Terug in de tijd werd het leven van de mens er vrijwel volledig door bepaald.

Ontmoetingen met kunst, historie en landschap

Natura 2000
De Regte Heide en het Riels Laag behoren tot de natuurgebieden in Europa die in het kader 
van Natura 2000 zijn geselecteerd.

Schatten van Brabant
Musea, monumenten, archieven en landschappen herber-
gen schatten uit het verleden. Met verrassende educatieve 
en culturele activiteiten worden de schatten van Brabant 
in de spotlights gezet.  Met de aansporing ‘Leg de link’ 
roept Schatten van Brabant iedereen op terug te kijken 
met een andere blik. Je hebt meer met je verleden dan je 
denkt. Schatten van Brabant is een initiatief van de 
Provincie Noord-Brabant.
www.schattenvanbrabant.nl 

Met medewerking van Wim de Jong, beheerder bij 
het Brabants Landschap van de Regte Heide

 www.trajart.nl

Van 12.30 tot 17.00 uur zijn er 
langs de route optredens van 
dichters, beeldend kunstenaars 
en vertellers.

 Kees Hermis
 Gust Meeusen
 Jasper Mikkers
 Leonie Muller
 Martin Peulen
 Ruud Ringers
 Pien Storm van Leeuwen
 Jace van de Ven
 Willem van de Vrande
 Fluistermens

Routebeschrijving, koffie en thee: 
Het Hoefke 6 bij Riel

Programma zondag 2 mei 2010


