Bezienswaardigheden
Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Je raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de
gemeente.
Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?
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Weet ik niet

Anders

Wish

Wandeling buitengebied

VVV kantoor / nieuwe VVV

Parkpaviljoen

Openlucht theater Mariahout

Muziektuin

Molens Lieshout

Molen de Leest

Lourdesgrot / Mariagrot Mariahout

Lieshout

Laarbeek fietsroute

Klompenmakerij

Klokkengieterij

Kasteel Eijkenlust

Kasteel / landgoed Croy

Heemkamer AR

Eyckenlust (kasteel en omgeving)

Een andere gemeente

De groene long

Brabantse Kluis

Beek en Donk

Bavaria brouwerijtour

Aarle-Rixtel

Toelichting - geanonimiseerd















Omgeving kasteel Eykenlust
Dierenpark. Paardendijk met uitzicht kanaak.
Theehuis
Kasteel in Beek en Donk en Aarle-Rixtel
Naar de grot en het achterliggende park in Mariahout
Mooie wandeling maken rondom eikenlust
Grotelse Heide
Mariahout, Aarle-Rixtel, Lieshout
Klokkengieterij AR, alleen die geeft niet vaak open momenten.
Molen de Leest, deze molen is nog steeds in gebruik en je kunt er een prima rondleiding krijgen.
Molen in de vogelenzang
Kasteel. groene long, aarles broek
Kasteel en omg. +BBKluis
Aarle-Rixtel, klokken, kerk etc.
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Aarle-Rixtel de heemkamer
Croy! Is en blijft een prachtige omgeving!
?????? Welke bezienswaardigheid?
`n VVV agentschap of naar Grand-cafe Stout te Aarle-Rixtel of het restaurant-cafe in de
muziektuin te Beek en Donk
Zo
Stichting Peelpromotie
Kouwenbergs Kerkje
Lekker fietsen hap en nog iets dan zie je veel
`t klooster Heilig Bloed
Aarle Rixtel, bezoeken bossen en sfeerbeeld, kasteel Croy etc
Aarles kapelleke, de Heikant
Al wandelend of fietsend naar de prachtige plekjes (croy, kasteel eikenlust, molens) of gewoon
genieten van de natuur
Amsterdam, hier is niets te beleven voor een toerist
Bos. ommetjes, park openluchttheater
Natuur Heikant
Groene long: wandeling muziektuin richting speeltuin octopus
Zichtstallen varkens en wandelen groene long incl parkpaviljoen en bij eyckenlust
Cafe-zaal de koekoek
Couwenbergskerkje
Hagelkruis
De Brabantse Kluis en daar de route `terras naar terras` starten. Zo komt u langs alle mooie
plekken in onze gemeente!
De grot maria hout tenminste als dat leuk vind
De intocht van de Sint in Beek en Donk
De laarbeekroute fietsen.
De laarbrug
De muziektuin, mooi, leuk en kan nog wat drinken ook :-)
De molens in Lieshout en het park in Beek en Donk
De MooiLaarbeek kantoor die helpen je op weg
Oude gemeentehuizen.
De natuur in
De kerken, het kasteel, openluchtheater(indien open), vijver
De oude toren helaas alleen van buiten te bezichtigen
De viersprong van waterwegen,
De VVV voor meer informatie
Dierenparkje, en rondje rond de vijver
Diverse centrums in Laarbeek
Dorpswandeling Aarle-Rixtel met gids
Dorpswandeling in aarle-rixtel en afsluiten met een lekker hap bij grand cafe stout
Het mooie buitengebied rond Eyckenlust
Er zijn verschillende vastgelegde fietsroutes die een goed beeld geven van de gemeente
Laarbeek. Daarlangs staat een uitgebreide evenementen kalender op de achterpagina van de
MooiLaarBeekKrant.
Fieten omgeving Croy
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Fiets huren en de terras naar terras route fietsen
Fietstochtje houden via de laarbeek route
Gildekapel
Heemkundekring aarle-rixtel
Hekkenshage
Kerken in beek en donk
Het Hagelkruis
Het Heemmuseum
Het mooie parkpaviljoen. Eerst lekker wandelen en daarna lekker lunchen
Het Oude Raadhuis,Eikenlust,Heemkamer.
Het Parkpaviljoen, daar liggen folders e.d.
Het paviljoen in de muziektuin
Heuvelplein
Heuvelplein beek kerkken molens lieshout, kasteel croy
Info gemeente
IVN en daar een mooie wandeling mee maken
Jo Seelen
Kasteel Croij en omgeving
Kasteel Croy met uitgestippelde wandelroute en de heemkamers in Laarbeek
Kasteel in Beek en Donk
Kasteel, mariahout: grot en open lucht theater, aarle rixtel: couwenbergs kerkje
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