Dierlijke avonturen in

de Maasheggen

q

Fabels uit De Maasheggen en De Vilt

De Fabelroute door het Maasheggengebied is onderdeel van de Sagen & Legenden Routes
Spannende fiets- en wandelroutes in Brabant

p 15 kilometer fietsroute in de omgeving van Oeffelt p

de Maasheggen

q

Fabels uit de omgeving van Oeffelt

Ooit trokken de Romeinen door het Maasheggenlandschap. Een bekende Romein
uit die tijd was Phaedrus, een vermaard dichter. Hij schreef fabels; verhaaltjes
waarin dieren als mensen worden voorgesteld én altijd met een wijze les.
Hij bewerkte ook de fabels van de Griekse dichter Aesopus. Tijdens hun tocht door
de Maasheggen gaven Romeinse legionairs de fabels aan elkaar door. Misschien
hebben ze bij het zien van de wegvluchtende dieren tussen de meidoornhagen wel
gedacht dat ze de hoofdpersonen uit de fabels van hun bekende landgenoot zagen.
Zie jij ze ook? Maak kennis met deze avontuurlijke dieren en hun belevenissen in
het Maasheggengebied.

DE VOS ZONDER STAART
Een vos met de mooiste staart aller tijden
loopt ’s nachts in een val op het Maasheggenpad.
Zijn staart in de klem! Hij kan zich bevrijden,
maar ’t staartje blijft achter en bloot is zijn gat.
De schaamte is groot voor het staartloze beestje,
geen vos mag het weten, dus verzint hij een list.
Hij nodigt de vossen voor een barbecuefeestje,
en spreekt hen dan toe, met zijn gat op een kist.

Lees en beluister het
vervolg van deze fabel
- en alle andere fabels via de QR-code.

ROUTEGEGEVENS

S

Totale route: 15 kilometer

Start- en eindpunt

Het Veerhuis Oeffelt

KNOOPPUNTEN

Veerweg 2, 5441 PL Oeffelt

02 – 07 – 15 – 14 – 06 – 13 – 12 – 02

m

hetveerhuisoeffelt.nl

LEGENDA FABELS
S

Startpunt Het Veerhuis Oeffelt

8

De vos en de ooievaar

1

De vos en de staart

9

De kraai en de vos

2

De kikker en de koe

10

De reiger en de vis

3

De haas en de egel

11

De bij en de angel

4

De ezel en de os

12

De molenmuis en de veldmuis

5

De krekel en de mier

13

Het winterkoninkje

6

Het roodborstje

14

De duif en de mier

7

De das en de varkens

15

De pompoen en de eikel

FABELS
Op de vijftien kilometer lange fietsroute door het
UNESCO-gebied De Maasheggen en natuurgebied
Oeffelt
De Vilt worden vijftien eigentijdse fabels verteld.
In alle fabels spelen dieren en planten, die ook in
Noord-Brabant
de natuurrijke omgeving van Oeffelt en Beugen
voorkomen, de hoofdrol. Wil je ze beluisteren?
Verspreid over de route vind je panelen met een
QR-code. Scan met de camera van jouw mobiele
telefoon de QR-code en beluister de spannende,
leerzame en onderhoudende fabels. De fabels zijn bewerkt én ingesproken door
schrijver Geurt Franzen uit Boxmeer. De fabels alvast downloaden? Dat kan ook,
via maasheggenunesco.com/fabelroute.

NATUURGEBIED DE VILT
Het 140 hectare grote natuurgebied De Vilt is eigendom van Brabants Landschap
en ligt tussen de dorpen Beugen en Oeffelt. In deze natuurparel bevinden zich twee
grote watergebieden: De Beugense Vilt en De Oeffeltse Vilt. Daaromheen liggen
bloemrijke graslanden, moerasgebieden, heggen en bossen. De Vilt is een van de
veertig, door de provincie aangewezen, plekken die het verhaal van het ontstaan
van Noord-Brabant vertellen. De Vilt is een voormalige bocht in de Maas die in de
loop der tijd is dichtgeslibd. Het gebied is zo’n vijftienduizend jaar geleden ontstaan.
Kijk voor meer bezoektips, fiets- en wandelroutes, pauzeplekken en overnachtingsadressen in het Land van Cuijk op visitlandvancuijk.nl.

FIETSKNOOPPUNTEN
Volg de route van knooppunt naar knooppunt via de herkenbare
fietsknooppuntborden. Je fietst eenvoudigweg van nummer naar
nummer. Op bordjes die langs de kant van de weg staan, vind je
de cijfers van de knooppunten. Pijlen wijzen je vervolgens de weg
naar het door jou gekozen nummer. De route is in beide richtingen
te fietsen en op elke locatie te starten.

maasheggenunesco.com

