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Belgen en Nederlanders leven
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TWEELINGDORP

BA A R L E

Jumbo Bart en Katja de Bresser

1

St. Annaplein 15, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 68 30 | www.jumbodebresser.nl

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
09.00

- 20.00
- 20.00
- 20.00
- 20.00
- 21.00
- 20.00
- 19.00

Een dagje Baarle is natuurlijk altijd leuk. Maar een Baarlese
supermarkt induiken en daar uren blijven hangen, daar ziet
misschien niet iedereen de lol van in. Tót je een bezoek hebt
gebracht aan Jumbo Bart en Katja de Bresser.

Renovatie
Bart en Katja hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Met het
doel de mooiste, lekkerste en meest bijzondere Jumbo in
de grensstreek te maken, heeft hun winkel een flinke verbouwing ondergaan.
Op het resultaat mogen ze trots zijn. Boodschappen doen wordt een feestje, al is
dat zeker niet het enige waarvoor je bij deze Jumbo terecht kan.

Foodcorner
Meteen als je de winkel binnenkomt, valt het al op: de gezellige Foodcorner waar je
de dag kunt beginnen met een huisgemaakt, dagvers ontbijt. Of neem je liever een
warme kop koffie met iets lekkers? In de keuken van de Foodcorner worden dagelijks
verse maaltijden bereid, zoals pizza's, lasagne, verse tomatensoep en, in het seizoen,
aspergesoep. Warm, recht uit de pan, zó op je bord. En heb je toevallig (nog) geen
honger? Dan neem je het gewoon in een bakje mee naar huis.
Barbecueën
Zelf thuis die lekkere recepten uit de Foodcorner bereiden? De producten die daarbij
gebruikt worden, hebben een prominente plek in de winkel. Makkelijk voor de
haastige boodschapper. Maar waarom zou je je eigenlijk haasten in deze Jumbo? Om
alleen al het uitgebreide assortiment van de ambachtelijke slagerij te bekijken, heb je
even de tijd nodig. Als voormalig slager weet Bart als geen ander wat vers, goed en
lekker is. In de slagerij zijn dan ook veel eigen producten te vinden, zoals barbecuespecialiteiten in allerlei soorten en maten, waaronder grote vleesproducten zoals een
Côte à l’os of een Tomahawk steak. Barbecueën zonder vlees? Natuurlijk kan dat.
Het flink uitgebreide vega(n) assortiment maakt kiezen nog moeilijk.
(Niet) kiezen
Kiezen? Maar kiezen is eigenlijk nergens makkelijk bij deze vernieuwde Jumbo. Een
donut of verse chocoladebol uit eigen bakkerij? Kies niet, neem het allebei! Tap de
lekkerste biologische granen en noten tot een eigen ontbijtmix of op kleur gesorteerde
chocoladepinda’s tot een vrolijke combinatie. Neem een heerlijk vers brood, Belgisch
of Nederlands, en snijd het zo dik je wilt. Of doe gewoon de ene dag een Belgisch en
de andere dag een Nederlands brood. IJs van Van Gils uit Weelde of van d’n Italjaan
uit Baarle? Jupiler of Heineken of toch liever bier van De Dochter van de Korenaar?
Kies er niet één, maar probeer het allemaal!

2

SHOPPING

6
10

WONEN

14

BELGISCHE PRODUCTEN

16

SHOPPING

17

INHOUD
Baarlezine

MODE

BEAUTY

20

ACTIVITEITEN

23

VERBLIJF

29

CULINAIR & LEKKERNIJ

38

GOING ON

44

BEZIENSWAARDIGHEDEN

COLOFON
Dit magazine is een uitgave van:
Stichting Ondernemend Baarle i.s.m. Toerisme
Baarle en BLOCC creatieve communicatie

BESTE LEZER
Voor je ligt een nieuwe editie van BAARLE ZINE. Door de uitbraak van
het coronavirus is dit jaarlijks verschijnende magazine over Baarle
wat later dan gebruikelijk geproduceerd en verschenen. Juíst in deze
lastige tijd is het belangrijk een positieve kijk op de toekomst te
bewaren en te genieten van alle prachtige mogelijkheden die Baarle
te bieden heeft.
Zoals ieder jaar staat ook deze BAARLEZINE daarom vol leuke en
interessante informatie over ons unieke dorp en zijn omgeving.
Toch wijkt deze editie enigszins af van de voorgaande edities; daar
heeft de actuele situatie die de wereld momenteel in zijn greep heeft
voor gezorgd. Zo kunnen evenementen niet doorgaan en is horeca
op moment van schrijven nog altijd niet toegankelijk, om maar wat
voorbeelden te noemen.
Maar Baarlenaren zijn een positief volkje en de redactie van
BAARLEZINE doet daar niet voor onder. Wij gaan ervan uit dat er
betere tijden zullen aanbreken en hebben er daarom alles aan
gedaan een mooi magazine te maken dat uiteraard is aangepast
aan de actualiteit, maar dat tegelijkertijd gevuld is met inspirerende
Baarlese zaken die er in deze moeilijke tijd juist extra toe doen.
Nog meer dan voorgaande jaren hopen wij daarom dat je deze
BAARLEZINE met veel plezier zult lezen en bekijken.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Ontwerp
BLOCC creatieve communicatie
Fotografie
StOB werkgroep, Freepik.com, Toerisme Baarle
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Buiten in binnenland

en BLOCC creatieve communicatie

8

Enclaves van Baarle

Jeanny Wouters, Herman Janssen, Toerisme Baarle

13

Merk de verschillen

en BLOCC creatieve communicatie
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Bijzondere Baarlenaar

Drukwerk

18

Hoor de verschillen

21

Smokkelen Toen en nu

24

Proef de verschillen

25

Enclavewandeling

31

Wandelen in de vallei

Contact

32

Smokkelaarsroute

+31 (0)13 507 99 21

34

Het ontstaan van de enclaves

36

Rust, ruimte en veel groen

1 januari t/m 30 april:

37

Zie de verschillen

Di t/m za van 11.00 - 15.00 uur | Zo 12.00 - 15.00 uur

39

Bezoekerscentrum

40

Baarle's burgemeesters

1 juli t/m 31 augustus:

43

De grens en het Bels lijntje

Ma 12.00 - 16.00 uur | Di t/m za van 10.00 - 16.00 uur

46

Plattegronden

48

Bevrijdingsroutes

Teksten

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong
Uitgave
2020-2021 | 17.000 exemplaren

Toerisme Baarle
Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

www.toerismebaarle.com
Openingstijden

1 mei t/m 30 juni en september:
Di t/m za van 10.00 - 16.00 uur | Zo 11.00 - 15.00 uur

Zo 11.00 - 15.00 uur
1 oktober t/m 31 december:
Di t/m za van 11.00 - 15.00 uur | Zo 12.00 - 15.00 uur

51

Cultuurcentrum Baarle
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IN
BINNENLAND
BUITEN

De grenzen van Baarle
Bij het ter perse gaan van dit
magazine zijn er in de wereld maar
liefst 196 internationaal erkende
onafhankelijke staten. Je kunt
je vast wel voorstellen hoeveel
(meer) landsgrenzen daarbij horen.
Aan die landsgrenzen wemelt het
van de dorpen en steden. En zo’n
grensgemeente is vaak net wat
bijzonderder dan een willekeurig
dorp, vooral als de grens er dwars
doorheen loopt.
In Baarle
gaat het nog een stapje verder.
Baarle overstijgt de definitie van grensgemeente.
In het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische
Baarle-Hertog liggen namelijk her en der stukjes
België in Nederland en andersom.
De lappendeken van enclaves, die zowel in het centrum als tot ver in het buitengebied verspreid liggen, is nergens ter wereld zo uitgebreid en versnipperd als in Baarle. Het maakt dat twee culturen, de
Vlaamse en Brabantse, als een puzzel in elkaar grijpen om samen één Bourgondisch Baarle te maken.

Je bent van harte welkom!

Baarle heeft een gezellig centrum waar je tientallen keren de grens oversteekt.
Winkelen, musea bezoeken, koffie of een pint drinken, heerlijk eten, op een markt rondstruinen of kijken
naar een fietsevenement, in de levendige dorpskern is altijd wat te doen. En vergeet natuurlijk ook niet
het groene buitengebied vol grensoverschrijdende fiets- en wandelmogelijkheden.

SIAMESE TWEELING
In de enclaves wonen en werken

Belgen en Nederlanders gebroederlijk naast en door elkaar.
Samen leven zij in een dorp van twee gemeenten die als een
Siamese tweeling met elkaar verbonden zijn. Dit maakt Baarle
uniek in haar tweevoud: met twee gemeentebesturen, twee
burgemeesters en meerdere scholen. Maar met één
bevolking, die met haar twee nationaliteiten hand
in hand samengaat.
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BAARLE
VISIT
Visit Baarle App geeft informatie over alles op het gebied van
horeca, retail en cultuur in Baarle-Hertog-Nassau en de omliggende
regio. Zo vind je met de app eenvoudig een restaurant, café of hotel,
maar ook de leukste winkels en winkelgebieden of informatie over
bezienswaardigheden, musea en evenementen.

Download de app gratis voor iPhone & Android!
Zie ook www.visitbaarle.com en www.facebook.com/visitbaarle
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DE ENCLAVEBON
een leuke cadeaubon voor lokale producten!
Cadeaustress? Maak het jezelf gemakkelijk, kies voor de enclavebon. Want wat is nu leuker dan een lokaal
product uit dit bijzondere dorp?
Met de enclavebon koop je eenvoudig regionale, ambachtelijk gemaakte producten of plaatselijke diensten.
Je kan de bon namelijk besteden bij ruim 80 Baarlese ondernemers*. Met de enclavebon geef je een perfect
cadeau aan echte Baarlenaren, nieuwe inwoners of bezoekers van ons dorp.
De enclavebon is verkrijgbaar bij Toerisme Baarle. Daarnaast is de bon ook
te koop bij Jumbo Bart en Katja de Bresser, Bruna en Klavertje Vier.

E
V
A
L
C
E N UBON
CADESTA
EDEN
E BE
H IE R T

Let bij het lezen van BAARLEZINE op deze button. Kom je
hem tegen, dan kun je bij de betreffende ondernemer je
enclavebon besteden.

E
TD
E
M ON
B

IJ

BL

*
Baarlese ondernemers waar je de enclavebon kunt
besteden, zijn te vinden via de QR-code op de bon of
herkenbaar aan deze raamsticker.
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MODE

MODE
Martine Lingerie

2

St. Annaplein 16a, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-207 74 74 | www.martinelingerie.nl

Lekker op je gemak zijn tijdens het uitkiezen van lingerie, nachten/of badmode. Dat kan bij Martine Lingerie. In de smaakvolle en
eigentijdse winkels in Tilburg en Baarle-Nassau, waar je niet alleen
verzekerd bent van de beste merken, maar ook van goed en professioneel advies. Mooi, luxe of functioneel, alles in lijn met jouw
wensen en persoonlijke stijl.
Martine Lingerie is tevens gespecialiseerd in het aanmeten van
borstprotheses en voert met recht het motto: ‘uw tevredenheid is
onze zorg’.

Van der Sluis Mode

3

Nieuwstraat 9, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 94 24 | www.vandersluismode.nl

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

gesloten
09.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 18.00
09.30 - 17.00
10.00 - 17.00

Gezellig winkelen
Heb je op het gebied van mode behoefte aan aandacht en
persoonlijk, betrokken advies? Dan is Van der Sluis Mode al
ruim 80 jaar een begrip in Baarle en omstreken. De winkel
van maar liefst duizend vierkante meter biedt een uitgebreide,
eigentijdse collectie kleding voor dames en heren van topmerken. Zo is er een gepaste outfit voor elke gelegenheid.

Bij Van der Sluis Mode nemen de medewerkers nog écht de tijd voor hun klanten.
Een luisterend oor, goede vakkennis, persoonlijk en eerlijk advies en een heerlijk
kopje koffie maken winkelen weer gezellig.
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MODE

Optiek Czyzewski

4

Chaamseweg 14, Baarle-Nassau | T: +31 (0)13-507 87 92 | www.czyzewski.nl
Lode Peetersplantsoen 9, Turnhout | T: +32 (0)14-42 90 06 | info@czyzewski.nl

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Gesloten
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00
09.30 - 17.00

Zien
…en dat vooral zo goed mogelijk.
Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Dan heb je al gauw een
specialist nodig. Handig om te weten dat Baarle al 39 jaar
haar eigen expert op het gebied van optiek heeft:
Optiek Czyzewski.

Daar wordt niet alleen aandacht besteed aan een goede bril,
maar staat de algehele conditie van het oog voorop. Op afspraak kan een optometrisch onderzoek ingepland worden. Goed zien zónder
bril? Optiek Czyzewski is lid van ‘Oog voor gezondheid’ en onderzoekcentrum
voor laserbehandelingen en implantlenzen (monofocaal en multifocaal).
Ervaren optometristen, contactlensspecialisten en opticiens staan klaar om
ieders ogen zo gezond mogelijk te houden. Vergoeding door de zorgverzekeraar
is mogelijk.
Natuurlijk is Optiek Czyzewski als authorized dealer van Cartier ook het aangewezen adres voor die leuke, hippe, trendy (zonne-) bril waarnaar je al zo lang
op zoek bent.

Gulickx schoenen

5

Madinia

6

Olislaegers kleding

Nieuwstraat 1, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 93 76 | www.gulickxschoenen.nl

Kerkstraat 8, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 97 89

Goorweg 7, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 98 60

Wie de schoen past
Al meer dan 75 jaar is Gulickx Schoenen
een vertrouwd adres voor dames-, herenen kinderschoenen.

Leuk en hip
Wil je een beetje trendy sportief voor de
dag komen? Dan is een bezoekje aan
Madinia in de Kerkstraat zeker de moeite
waard.

Van petten tot dames korsetten.
Voor een pyjama of overall.
Het is er allemaal.

Dat het hier niet om zomaar een schoenenzaak gaat, blijkt uit de enorme collectie Amerken die er verkocht wordt. Zo heeft het
familliebedrijf een aparte GABOR-SHOP.
Er is altijd een zeer grote keuze uit maar
liefst 10.000 paar schoenen beschikbaar.
Gegarandeerd een schoen die past.
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Overhemd, badpak of gewoon bh met slip.
Wij hebben het met stip.

De aanlokkelijke etalage belooft al veel
goeds en dat wordt eenmaal binnen alleen maar bevestigd. Hippe dameskleding en leuke hebbedingetjes voor erbij.

Ook in de oude kippenstal (nieuwe winkel)
kun je nog altijd terecht.
Van ei tot…..?

Geslaagd stap je dan weer naar buiten.

Wij heten je van harte welkom.

MODE

7

VAN
BAARLE
ENCLAVES

Het grootste monument ter wereld

Het lijnenspel, geprojecteerd op de Google Maps kaart wanneer je ingezoomd bent op Baarle-Hertog of Nassau,
is best indrukwekkend. Welbeschouwd zou het een kunstwerk van Keith Haring kunnen zijn. De helaas te vroeg
overleden kunstenaar uit New York zou zomaar het lijnenspel van onze enclaves op canvas geschilderd kunnen
hebben. Helaas, geen enclaveschilderij van Keith Haring, maar Google is de kunstenaar. Niet geschilderd op
canvas, ingelijst in een mooi kader, maar wel op de wereldkaart, schaal 1:1. Als dat geen monument is!

WAT IS

?

EEN VE
ENCLA

Best bijzonder een enclave, wat is dat eigenlijk? Wel, de definitie uit het Volkenrecht
luidt als volgt: “een enclave is een stuk grondgebied van een onafhankelijk

land dat volledig door één ander onafhankelijk land omringd is.”
Onze enclaves

Algemeen wordt gedacht dat één of meerdere enclaves vaak een onduidelijke
situatie op of nabij een grens van twee landen is. Dat kan, maar niet in BaarleHertog-Nassau. Baarle heeft niet één enclave, nee wel 30 in totaal. En zeer

bijzonder, de meeste enclaves in het centrum van Baarle liggen maar liefst
op vier kilometer afstand van de grens België/Nederland.

Recent is aangenomen dat er in de wereld in totaal 64 enclaves zijn. Dit is nadat
in India-Bangladesh zo’n kleine 197 enclaves opgeheven zijn. Het is zeer bijzonder
dat meerdere enclaves bij elkaar gesitueerd zijn, buiten Baarle is het hoogste aantal
bij elkaar liggende enclaves vijf. Baarle-Hertog-Nassau heeft 30 enclaves, bijna
de helft van het wereldtotaal. Wij kunnen ons dus uitroepen tot ‘Hoofdstad van de
Enclaves’. We are World Capital of Enclaves!

?

HOE
ZIT DAT
DAn
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!

KAMPIOEN

30

S
ENCLAVE

In 1995, bij het vaststellen van onze enclavegrenzen, is een stukje
niemandsland nabij Ulicoten toegewezen aan België. Hiermee kwam het aantal
Belgische enclaves in Nederland op 22 stuks en 7 Nederlandse enclaves, gelegen in
Belgische enclaves. Totaal 29 dus. Er is ook nog één Nederlandse enclave die over
de rijksgrens België/Nederland ligt, nabij Zondereigen. Dit maakt het totaal van

30 stuks enclaves, 22 Belgische, 7 Nederlandse in Belgische enclaves en 1
enclave over de grens in België. Zo zit dat!

We

ARE

D
L
R
O
W
L
A
T
I
P
CA AVES!
OF E NC L

COUNTVEERS
ENCLA

De 7 Nederlandse enclaves, die in de Belgische enclaves gesitueerd zijn,
worden ook wel counter-enclaves (of exclaves) genoemd.
Volgens de definitie uit het Volkenrecht, hierboven beschreven, blijven het gewoon
enclaves. Noem ze zoals je wilt, bij ons blijven het gewoon zeven hele bijzondere
enclaves. In heel de wereld zijn er maar acht!

Op het hoogste punt van Nederland, in Vaals, ligt het drielandenpunt. Nederland,
België en Duitsland raken hier elkaar. Leuk, maar deze situatie komt op heel
veel plaatsen in de wereld voor. Op twee plaatsen in de wereld komen vier

internationale grenslijnen bijeen in een quadripoint. Maar op één plaats in
de wereld is dit punt zonder halsbrekende toeren te bereiken, je raadt het al, in
Baarle-Hertog-Nassau.

QUADRT I
POIN

ZO
ZI
T
D
A
T
!
!
T
A
D
ZO ZIT
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WONEN

WONEN
Hubo

8

Smederijstraat 13, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 78 86 | www.hubo.nl

Hubo helpt
Zit er bij jou ook wel eens een schroefje
los? Dan ben je bij de Hubo aan het juiste adres. In de ruime service-bouwmarkt
verkopen ze namelijk schroevendraaiers
in alle soorten en maten. Of je nu bezig
bent met een grootscheepse verbouwing
of een klein klusje, Hubo helpt je altijd met
het juiste gereedschap.
En heb je twee linkerhanden? Dan wordt
Hubo gewoon jouw rechterhand. Met Hubo
samen lukt iedere klus.

Van der Sluis

9

10

Van den Broek
Wonen & Slapen

11

Kapelstraat 6, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 90 02 | www.vandersluis.be

Baarle-Nassau
T: +31 (0)6-42 22 24 35 | www.groenenstijlvol.nl

Kerkstraat 1a, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 82 63 | www.vandenbroekwonen.nl

Thuiskomen
Wonen is ergens thuiskomen, je er goed
en geborgen voelen. Een interieur dat
past bij jouw karakter draagt daar zeker
aan bij. Van der Sluis sfeervol wonen heeft
een ruim assortiment aan raamdecoratie
en vloerbekleding, begeleid met deskundig advies en gordijnen gemaakt in eigen
atelier.

Tuinen met passie
Is je tuin toe aan goed tuinonderhoud of
droom je van een nieuwe tuin? Schakel
dan Groen & Stijlvol Hoveniers in. Een deskundig bedrijf met passie voor tuinen.
Dit zie je terug in de tuinontwerpen, het
aanleggen en renoveren van de tuin. Ook
bieden ze tuinverzorging en onderhoud
op maat. Ze zijn klantgericht en bieden
een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
Nieuwsgierig? Gewoon even bellen!

Toe aan een ander interieur? Binnenkort je
eerste woning betrekken? Of op zoek naar
een inrichting die past bij de huisstijl van
jouw bedrijf?

Het familiebedrijf met meer dan 80 jaar ervaring staat garant voor een perfect eindresultaat!
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Groen & Stijlvol Hoveniers

Groen & Stijlvol.
De Hovenier van de grensstreek!

WONEN

Van den Broek Wonen & Slapen adviseert, ontwerpt en realiseert als het gaat
om interieur, zowel zakelijk als privé. In
de winkel met een oppervlakte van maar
liefst 750m2 vind je een uitgebreide collectie van gerenommeerde merken uit
binnen- en buitenland.

VR Makelaars

12

Molenstraat 22, Baarle-Hertog
Dorp 67a, Poppel | T: +32 (0)14-69 00 69
www.vrmakelaars.com

Hovenier/klusser
Rob Vis

13

Korenbloemstraat 21, Baarle-Nassau
T: +31 (0)6-11 28 72 80 | www.robvis.nl

Nieuw bij Rob Vis: onkruid bestrijden zonder bestrijdingsmiddel.

Grenswoning
Een huis kopen of verkopen in een
grensgemeente is niet altijd vergelijkbaar met andere plaatsen in
België of Nederland.
VR Makelaars kan je alles vertellen over de bijzonderheden die
dat met zich meebrengt. En zal je
op basis daarvan een gedegen
advies geven. Daarnaast ben je
er ook voor alle andere zaken met
betrekking tot onroerend goed
aan het juiste adres.

In de hele EU is het verboden
om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Rob is specialist op het
gebied van professionele en
milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Met een speciale methode
verwijdert hij moeiteloos mos en
onkruid uit voegen en randen.
Door tijdig te beginnen met het
bestrijden van onkruid zijn er
slechts 2 of 3 behandelingen per
jaar nodig.

Haneveer

14

Wiekenweg 15, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 00 00 | www.haneveer.be

Haal de zon in huis. Of juist niet
Zon, regen en daglicht, het zijn allemaal elementen die de sfeer in
en om je huis bepalen. Met de juiste zonwering of terrasoverkapping
geniet je onder alle omstandigheden van zon of juist van schaduw.
Voor advies over en plaatsing van de juiste zonlichtregulering ben
je bij Haneveer bvba op de juiste plaats. Zij zijn niet alleen gespecialiseerd in zonwering, terrasoverkappingen en rolluiken, maar ook
in ramen en deuren en sectionaalpoorten. Als officiële dealer en
plaatser van topmerken als Profel, Verano en Somfy kennen zij hun
vak als geen ander en bieden professionele kwaliteit op maat voor
zowel nieuwbouwwoningen en verbouwingen als renovaties.

Kringloop Baarle
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Industrieweg 3, Baarle-Nassau
T: +31 (0)6-54 22 60 36 | www.kringloopbaarle-nassau.nl

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

gesloten
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

Kringloop Baarle is jarig! De leuke winkel aan de Industrieweg
bestaat 5 jaar. En wat is er nu leuker dan deze verjaardag
meevieren? Met een borrel uit een vintage glas bijvoorbeeld. Of
een retro feest-outfit. Of trakteer jezelf op een nieuw oud meubel.
Kringloop Baarle verzamelt goederen om deze een 2e leven
te geven. Alles wordt gecontroleerd, schoongemaakt en
gerepareerd om in de winkel te wachten op hun herbestemming.

Kringloop Baarle is een initiatief van Stichting Kleintje Hollands. Zij bieden mensen
met een verstandelijke beperking een vrijwillige, nuttige dagbesteding. De opbrengst
van Kringloop Baarle gaat naar deze stichting. Zo is de kringloopwinkel niet alleen
duurzaam bezig, maar heeft ook een sociaal-maatschappelijke functie.
Bezoek onze winkel en laat je verrassen door ons ruime aanbod! Ook online via de
webshop, deze zomer up en running: www.kringloopbaarle-nassau.nl.

WONEN

11

Geerts Installatiewerken

16

Michielsen
Architecten BNA

Winkelhaak 8, Baarle Nassau
T: +31 (0)13-590 66 59 | www.markgeerts.nl

www.michielsenarchitecten.nl
info@michielsenarchitecten.nl

Glimlach
Op een lekkage of een ketel die weigert zit niemand te wachten.
Als het toch gebeurt, wil je dat het zo snel mogelijk wordt verholpen.

Michielsen Architecten BNA is al
bijna 50 jaar een vertrouwde
naam in de regio. Het bureau
staat voor eigentijdse ontwerpen voor zowel particuliere als
bedrijfsmatige nieuwbouw- en
verbouwingsprojecten.

De installatieservice van Mark Geerts is altijd bereikbaar en zeer
flexibel. Zijn vakmensen begrijpen dat de kleinste dingen het verschil kunnen maken en zorgen altijd voor een snelle, bekwame oplossing.
En die glimlach, daar gaan ze voor.

Michielsen Architecten ontwerpt
met én voor mensen. Samen
komen we tot de kern van de
vraag en vervolmaken we het
ontwerp. Naast aandacht voor
het ontwerp staan wij ook stil bij
duurzaam materiaalgebruik.

De Loods Meubelen
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Wiekenweg 3, Baarle-Hertog
T: +31 (0)6-26 55 62 25 / +31 (0)6-23 45 66 21 | www.deloodsmeubelen.nl

Openingstijden
Ma
op afspraak
Di
op afspraak
Wo
op afspraak
Do
op afspraak
Vr 10.00 - 16.00
Za 10.00 - 16.00
Zo 10.00 - 16.00

Haal een landelijke sfeer in huis met massief houten, kwalitatief
hoogwaardige meubels voor een schappelijke prijs van De Loods
Meubelen. Gespecialiseerd in alle houten meubelen: van teakhouten vitrinekasten, dressoirs en boekenkasten tot prachtige
salon-en eettafels van teak of op maat gemaakt van eikenhout.
Oók boomstamtafels en diverse tv-meubels, kleinmeubels,
tuinmeubels en decoratie. Kortom: heel veel voorraad.

Wil je aanpassingen aan een bestaand meubelstuk? Of een volledig op maat gemaakt meubel naar eigen ontwerp? Dat is allemaal mogelijk. De Loods Meubelen
is gespecialiseerd in maatwerk en beschikt over een grote werkplaats.
De Loods Meubelen is iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10:00 en 16:00
uur geopend. Doordeweeks op afspraak. Uiteraard is levering aan huis mogelijk.

12
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WONEN

Ton Vermeeren
Klus- en houtbewerking
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Eekhoornpad 5, Baarle-Nassau
T: +31 (0)6-48 91 80 49
www.klusenhoutbewerking.nl

Ken je dat? Je trekt de voordeur
achter je dicht en… Sleutel vergeten! Daar sta je dan, buitengesloten.
Wie dan helpt is Ton Vermeeren.
Hij laat je weer binnen en geeft
meteen advies over veiligheid.
Van sloten én van deuren. Die
maakt hij op maat en hangt ze
af. Verder bouwt hij tuinhuizen,
levert maatwerk interieur en kun
je hem benaderen voor veel meer
klus- en timmerwerk.

EEN DIKKE PORTEMONNEE
De inwoners van Baarle kunnen het zich nog goed
herinneren. Voor 2002 had iedereen een dikke beurs.
Niet zozeer omdat iedereen in Baarle zo rijk was. Wel omdat
je altijd een dubbele hoeveelheid aan munten en briefjes op zak
moest hebben. Franken en guldens zaten broederlijk samen in je
portemonnee.
Die dubbele muntsoort had zo zijn voordelen. Zwart geld uit Nederland
kon rechtstreeks uit je zak naar een Belgische bank gebracht worden.
En omgekeerd. Geen haan die ernaar kraaide en geen bank die moeilijk
deed. Gevolg was dat Baarle als klein dorp relatief veel grote banken
had. Met het invoeren van de euro is daar verandering in gekomen.
Beide landen, België en Nederland, hebben nu zicht op elkaars financiële
markt. Het aantal banken is daarmee substantieel gedaald. En ondanks
haar grillige grenzen bewandelt smokkeldorp Baarle nu noodgedwongen
een wat rechter pad.

PROOST! SCHOL!
Je bent jong en je wilt op stap.
Gelukkig heb je daarvoor vele mogelijkheden in ons mooie dorp.
Kies bijvoorbeeld een gezellige kroeg in Nassau en bestel een biertje
aan de bar. Maar ben je onder de 18. Dan weet inmiddels iedereen dat
de kroegbaas je het bier zal weigeren en eventueel vriendelijk een cola
voor je inschenkt.
In plaats van naar de kroeg, kan je in Baarle ook op café gaan - in Hertog.
Daar bestel je geen bier, maar een pint aan d’n toog. En ben je boven de
16? Dan geniet je volkomen legaal van een Primus of Maes.
Zo zie je maar: het verschil tussen Nederlandse en Belgische wetgeving
kan in Baarle één deur verderop liggen. Gelukkig kunnen we er samen
altijd een lekkere mazout* van maken.

MERK

* mazout: een mix van bier met een beetje cola, welbekend in sommige delen van Brabant en België.

DE VERSCHILLEN
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Prik&Tik Baarle-Hertog
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Chaamseweg 31, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-45 37 17 | baarle-hertog@prikentik.com

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

gesloten
gesloten
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
09.00 - 17.00
10.00 - 16.00

Waarin komen België en Brabant het best samen? In bier
natuurlijk! In onze regio vind je de meest uiteenlopende biersoorten die je kunt wensen. Bier voor “gewone” momenten en
bier voor bijzondere momenten. Prik & Tik, aan de Chaamseweg
in Baarle-Hertog, heeft voor iedere bierliefhebber wat wils.
Je kunt er namelijk kiezen uit maar liefst 3.000 verschillende
speciaalbieren.

En op de ruime, gratis parking voor de deur, rijd je de kratten zó je auto in. Niet
alleen het grote assortiment aan biersoorten maakt Prik & Tik uniek. Onder één en
hetzelfde dak wordt, heel praktisch, ook wijn, sterkedrank en fris verkocht.
Klanten van Prik & Tik worden niet alleen beloond met voordelige prijzen. Met een
speciaal puntensysteem spaar je automatisch voor wijn of een kortingsbon en kun
je meedoen met de glazenactie.

De Biergrens
Molenstraat 98, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 97 74 | www.debiergrens.be

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

gesloten
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
09.00 - 17.00
10.00 - 16.00

21
Molenstraat 26, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 78 78 |
/debiergrens

Daar mag op gedronken worden!
Grensoverschrijdend winkelen onder één dak, dat kan bij
De Biergrens. De landsgrens loopt er dwars door de ruime
winkel. Zo haal je dus een Belgisch biertje in België of ga je
even “de grens over” voor een Hollandse jenever.

Maar het is toch vooral bier waar het om draait bij De Biergrens. Al 20 jaar vind je er ruim 600 deskundig uitgekozen
bieren en niet alleen van de grote brouwerijen. Ook kleinere brouwerijen, zoals
Brouwerij De Cam en Cantillon, zijn bij De Biergrens volop vertegenwoordigd.
In de winkel is daarom altijd wel een nieuw bier te ontdekken. Alles wat je ervan
wilt weten kan worden beantwoord door vakkundig personeel dat zijn kennis en
passie graag willen delen. En goed om te weten: óók op zondag zijn de (Bier)
grenzen geopend.
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BELGISCHE PRODUCTEN

BIJZONDERE BAARLENAAR

Nel Peeters van café Nova

Beroemdheden in Baarle: bijzondere mensen die ons dorp nét wat extra kleur geven. In BAARLEZINE
lichten wij ieder jaar een opmerkelijke dorpsgenoot uit. Dit keer hadden we een wel heel gezellig gesprek met
een buitengewoon levenslustige dame die al een aantal generaties lang één van de oudste cafés in Baarle runt.

Met pensioen op je 65e?

Drukbezocht

Nel Peeters kan daar vast hartelijk om lachen. Met een indrukwekkende, maar vooral prachtige leeftijd van 93 jaar staat zij al
74 jaar achter de toog, waarvan 67 jaar in haar eigen café Nova
aan de Molenstraat. Niet omdat het moet. Maar omdat ze het wil.
Ja, én kan.

Het was het begin van het succes van Café Nova. Als ervaren
kasteleines wist Nel als geen ander klanten te binden aan haar
gezellige, bruine dorpscafé dat er nog nagenoeg net zo uitziet
als bij de opening in 1953. Jarenlang bleef Café Nova een drukbezochte kroeg waar werd gebiljart, plezier gemaakt, een kaartje
werd gelegd en waar altijd een luisterend oor was voor verhalen
over liefdesverdriet of andere miserie.

Of het niet te zwaar wordt,
OP HAAR leeftijd?
“Ach,” zegt ze, “tegenwoordig doen mijn benen soms zeer, omdat ik ‘leeftijd heb’. Daar had ik vroeger geen last van. Als ik moe
ben ga ik even liggen in de kamer hierachter en dan kan ik weer
verder.” Nee, Nel is niet het type dat vereenzaamt achter de geraniums. Ze heeft graag mensen om zich heen. En ze weet van
aanpakken. Zo is het ooit ook allemaal begonnen.

Verrassing
Ze begon op haar 26e als barvrouw in café-zaal Olympia. En ze
bleek er talent voor te hebben. Dus kocht haar baas na zeven
jaar een pand aan de overkant om er een café van te maken met
Nel als vrouwelijke kastelein. Een dame als uitbater, dat was in
die tijd niet zo vanzelfsprekend. Halsoverkop werd er getrouwd
met vrachtwagenchauffeur Toon Jacobs. “Maar nú zou ik het gedaan hebben zónder man hè. Toen kon dat niet. Ik moest trouwen om een café te kunnen uitbaten.”
Het huwelijk viel tegelijk met carnaval én de officiële opening
van Café Nova. Het werd een grandioos succes. Rijen dik
stonden de mensen aan te schuiven om binnen te komen. Iedereen wilde zien of een vrachtwagenchauffeur eigenlijk wel pinten kon tappen. Eenmaal binnen
was de verbazing groter dan verwacht: het was niet
Toon, maar Nel die achter de toog stond!

Tegenwoordig is het niet meer zo vol als het er ooit was, maar
volk is er altijd nog wel. De dames van de wielerclub op zondag
bijvoorbeeld zijn vaste gasten. En over fietsen gesproken, Nel
gaat met de tijd mee. Naast het café heeft ze voor de e-bikers
onder ons een aantal elektrische oplaadpunten geïnstalleerd. “Je
moet er wel wat voor doen, hè.”

Sociaal
Wat betreft de klandizie van Café Nova, is er eigenlijk niet veel
veranderd. Belg, Nederlander of wie dan ook: “Ze komen allemaal
voor een pintje en voor de gezelligheid. Een beetje ouwehoeren,
een beetje buurten. Mensen voelen zich kennelijk verbonden en
goed hier. Dat is ook de reden dat het café nog steeds open is. Ik
vind het fijn om onder de mensen te zijn en heb graag iemand in
de buurt om mee te praten.” Aan sluiten moet Nel nog lang niet
denken!
Café Nova is donderdag t/m zondag flexibel geopend.
Als er om 23:00 niemand meer zit, sluit het café. “Zit er om 01:00
nog volk dan mogen zij blijven tot 02:00 - als ze maar goed gezellig zijn.”
Adres: Molenstraat 38, Baarle-Hertog.

ik moest trouwen
om een café uit te kunnen baten

SHOPP

SHOPPING
Plezant Living & Gifts
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Nieuwstraat 27, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-334 40 37 | www.plezantbaarle.nl

Plezant Living & Gifts
Al 5 jaar de Plezantste winkel van Baarle!
Een cadeau voor jezelf of voor een ander, bij Plezant vind je voor
iedere gelegenheid een cadeau.
Geurproducten voor in huis van merken zoals Lampe Berger en
WoodWick, servies van Blond Amsterdam en leuke betaalbare
cadeautjes. Daarnaast hebben wij alles wat je nodig hebt om thuis
te kunnen genieten van een heerlijke kop koffie of thee.
Loop eens binnen en laat je verrassen door ons ruime aanbod.
We zijn van dinsdag tot en met zondag geopend.

De Markthal

23

Horta van Tilburg

ORTA BAARLE-HERTOG • van Tilburg

24

25

Grens 32, Baarle-Nassau

Pastoor de Katerstraat 31a, Baarle-Hertog
| www.horta.org

Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 02 03 | www.artinez.nl

Iedere zondag vrije weekmarkt!
Ga naar de gezelligste overdekte vrije
markt van de regio.

Service en advies op maat
Tuintje, boompje, beestje: bij Horta van
Tilburg vind je van alles om je tuin of erf
heerlijk groen aan te kleden en je favoriete
huisdier te verzorgen.

Artinez bloemwerken heeft een zeer ruime
keuze aan bloemen: zowel vers als droog
of van zijde. Maar ook planten, vazen en
aardewerk potten zijn overvloedig aanwezig in de winkel. De klantvriendelijke
medewerkers staan voor je klaar met professioneel advies. Voor iedere klant is er
een spaarkaart of kies voor een bloem/
plant/zijden-abonnement.

T: +31 (0)13-507
20 | www.demarkthal.com
+3269
(0)14-69
oor de Katerstraat
31a 83
| 2387
Baarle-Hertog | Tel +32 (0)T:14
90 6690 66
baarlehertog@horta.org | www.horta.org

Ontdek hier tussen de vele stands met
nieuwe artikelen en curiosa net dát ene
hebbedingetje waar je al jaren naar op
zoek bent...
De Markthal:
je slaagt altijd op de vrije markt!
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Artinez

Hond, kat, paard of kip. Moestuin of weiland. Bij dit complete tuincentrum, met
een mooie eigen parkeergelegenheid,
staat service voorop en krijg je altijd advies op maat.

BELGISCHE
SHOPPING
PRODUCTEN

Verras jezelf of iemand anders, Artinez
bezorgt in de hele regio.

Bruna

26

Aarts Beeld & Geluid

27

Nieuwstraat 15-17, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 77 71 | www.brunabaarlenassau.nl

Visweg 2, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 80 78 | www.aartsbeeldengeluid.nl

Lekker ruim winkelen
Al meer dan 20 jaar is Bruna een bekende winkel in het centrum van
Baarle. Het assortiment werd almaar ruimer en uiteindelijk groeide
de winkel uit zijn jasje.

Bij de vakzaak ElectroWorld Aarts Beeld & Geluid vind je alles op
het gebied van tv, video, audio, satelliet, computer, telecom en
bewakingssystemen tegen marktconforme prijzen.

Inmiddels is de Baarlese Bruna met ruim 300 m2 aan boeken, tijdschriften, kantoor- en cadeauartikelen en nog veel meer, een hele
ruime winkel geworden. Je kan er heerlijk rustig rondkijken, wat lezen
en altijd terecht voor een passend cadeau.

Hun service is uniek: producten worden vakkundig bij je thuis
geïnstalleerd en eventuele problemen worden door een eigen
reparatiedienst opgelost. Of het nu gaat om het ophangen van een
grote Oled-tv of het oplossen van een slecht wifi-bereik, alles wordt
tot in de puntjes verzorgd.

De kennis en service van de medewerkers maakt een bezoek aan
deze Bruna compleet.

In de winkel op het Nederlandse bedrijventerrein aan de rand van
Baarle-Nassau geven zij je graag advies op maat.

BEAUTY
BEAUTY

Dioné

28

Stationsstraat 3, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 86 08 (schoonheidssalon)
T: +31 (0)13-507 88 02 (kapsalon)
www.dione-haarverzorging.nl
www.dione-huidverzorging.nl

Kap- en schoonheidssalon Haarhoek

29

Nieuwstraat 2, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 98 85 | www.haarhoek.com

Huidverzorging | Haarverzorging
Dioné is een schoonheidssalon, kapsalon
en nagelstudio met de mogelijkheid tot
totale verzorging. Je kan er terecht voor
dermabrasie, gelaatsbehandelingen, thermolift, Chinese peeling, permanente makeup, definitief ontharen i.p.l. lichttherapie,
Cryo 21 plaatselijk afslank, pigment verwijderen en plasmalight ooglidcorrectie.
Het is de moeite waard om informatie te
vragen. Dioné geeft vrijblijvend een professioneel advies.

Je kent het wel, van het ene op andere moment besef je dat je haar
niet meer zit, je nagels wel eens opgepoetst mogen worden of je hebt
gewoonweg zin om je huid of voeten eens lekker te laten verwennen.
Het liefst wil je dat à la minute regelen, iedere dag langer rondlopen
met die ‘problemen’ voelt als één teveel.
Gelukkig is er goed nieuws. Onder het genot van een kopje koffie
of thee leun je bij Haarhoek achterover voor een nieuwe coupe,
compleet verzorgde beautybehandeling, visage of pedicure. Professioneel getrainde medewerkers zijn altijd op de hoogte van de
laatste trends en voorzien je van het beste advies.

BEAUTY
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NIEUWE VOORDEUR

Kinderen spelen
Ga je naar de speeltuin, dan zijn er ook verschillen.
Ken je het woord ‘stilder’? Dat is de schommel. In het
pretpark wordt een reuzenrad ‘hooggaatie’ genoemd,
maar dat kan ook dialect zijn.
Kinderen spelen met knikkers, vroeger waren dat stalen
knikkers waarmee men gooide die ‘bommeketten’ heetten.
Lemen knikkers waren er ook, die noemden dan ‘klaaikes’.
10 klaaikes waren een glazen knikker waard en 100 glazen
knikkers een grote stuiter ofwel een ‘bonk’.
Tollen noemt men hier in Baarle ‘toppen’. En ken je het spel
mitjesteken? Een spel met een zakmes dat je in het zand
gooit en zover als het komt mag je een cirkel tekenen,
een soort landveroveren.

Ben je wel eens gefeliciteerd
met je nieuwe voordeur?
Neen, ik heb geen eigen huis…
Maar je bent toch jarig geweest pas,
en overgegaan naar een nieuwe
getallenreeks? In België word je dan
gefeliciteerd met je nieuwe voordeur.
Er zijn zelfs speciale felicitatiekaarten
voor. Als je bijvoorbeeld van 19 overgaat naar 20. Of, zoals hofdame Nele
meldde, “over op tram 2.”
Overigens is de carnavalsvereniging
van Baarle, dat in carnavalstijd
Smokkelgat heet, zowel voor Belgen als
Nederlanders. De carnavalsvereniging
heet zeer toepasselijk Grenszuukers en
beide gemeenteraden en colleges
komen naar de Sauwelavond en
worden daar een beetje ‘op de hak
genomen’. Of hoe zeg je dat in mooi
Vlaams? ‘Te kijken gezet?’

Kijk je met de kleintjes naar Musti op
YouTube, dan hoor je dat hij ‘keiluid’
roept en dat begrijpen alle kindjes,
terwijl ze zelf misschien ‘keihard’
zouden roepen?

HOOR

DE VERSCHILLEN

HIER IN BAARLE WERKEN, WONEN
EN ONTSPANNEN NEDERLANDERS
EN BELGEN ZIJ AAN ZIJ
Daarmee krijg je natuurlijk met elkaars taalverschillen, gewoonten en uitdrukkingen te maken.
Zo ook in het plaatselijke cultuurcentrum, dat gedeeld wordt door Vlamingen en Nederlanders.
Vrijwilligers van verenigingen uit heel Baarle organiseerden er onlangs een open dag.
Er werden plannen gemaakt, onder andere voor een ‘bustour’. “Maar we zouden de
open dag toch in het gebouw zelf houden?” Allez, maar natuurlijk, een bustour.
Daarmee bedoelt de Vlaamse Baarlenaar het rondbrengen van brieven!
Een brievenbusroute zogezegd. En die uitnodigingsbrieven die steken
we dan in een ‘omslag’. Of in een ‘envelop’, da’s om het even…

ZJUUMBO

TELEVISIE

Een Vlaams nichtje dat al jaren ingeburgerd is in Nederland stoort zich aan
haar landgenoten die spreken over de Zjuumbo als ze naar de Nederlandse
supermarkt Jumbo gaan. Inmiddels proberen de grootwinkelconcerns
Jumbo en Albert Heijn ook in Vlaanderen voet aan de grond te krijgen.
In vroegere tijden, voor de
Zou er ook een
bijzondere uitdrukking voor de concurrent zijn?
komst
van de commerciële
Nederlanders
zouden misschien blij zijn met een Delhaize
zenders,
keken Vlamingen
of Carrefour met bijzonder specialiteiten
en Nederlanders, bij gebrek
assortiment. In de grensstreek
aan aanbod, vaak naar elkaars
kunnen we gelukkig vrij
televisieprogramma’s.
makkelijk bij de buurman
aanwippen!
En ook nu zijn er nog steeds uitwisselingen

en gezamenlijke producties. In het Vlaams
programma ‘Iedereen beroemd’ werd de
uitdrukking ‘fris aan de vis’ gebezigd, in Nederland
minder gangbaar. Daar geeft met een handgebaar
(duim en wijsvinger dicht bij elkaar) hetzelfde gevoel
aan: ‘het is zó koud’. De Vlaamse versie van het
spelprogramma ‘De Slimste Mens’ is hier in de grensstreek
populairder dan zijn Nederlandse variant. En ook het al jaren
lopende spelprogramma ‘Blokken’ heeft hier veel fans, evenals
de serie ‘Thuis’. Anderzijds hoor je niet vaak dat Vlamingen
bijvoorbeeld naar ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ kijken…

Ontroerend

‘Spek schieten’ is overdrijven, een ‘tiret’ een ‘ritssluiting’, en ‘ambetant’ is heel vervelend.
‘Dat staat volledig op punt’ zegt de Vlaming als iets ‘in zeer goede staat is’.

De Nederlandse uitdrukking ‘ouwe jongens krentenbrood’ is voor de buurman een raadsel
waarvoor hij het woordenboek raadpleegt: ‘mannen onder mekaar’ of ook wel ‘old boys
network’ als dat in deze tijd duidelijker is… Da’s spijtig zegt de Vlaming waar de Nederlander
het woord jammer gebruikt. Als groet klinkt het hier soms ‘saluu’ of ook wel
‘doei’ en meestal gewoon op z’n Brabants ‘houdoe’ dat men verderop in België
niet kent! En zie je soms langs de straat bordjes met ‘immo’ en weet je als
Nederlander niet wat daarmee bedoeld wordt? Dat woord is afkorting van
‘immobiliën’ ofwel ‘onroerend goed’ in chique Nederlands - in de volksmond
ook wel vervormd tot ‘ontroerend goed’. En heb je ‘houtwemel’ in je huis,
dan mag je ook ‘houtworm’ zeggen.
19

ACTIVI

ACTIVITEITEN
Museum Vergane Glorie

30

Turnhoutseweg 10a, Baarle-Hertog | www.verganeglorie.be | Bezoek uitsluitend voor
groepen op afspraak mogelijk, in combinatie met andere programma onderdelen.
Reserveren en informatie: www.toerismebaarle.com / info@toerismebaarle.com

Een leven vóór internet? Het heeft toch echt bestaan. Hoe? Dat
zie je in Museum Vergane Glorie. Het museum is ontstaan uit de
collectie oude gebruiksvoorwerpen die Ad Haneveer (1942-2020)
als schrijnwerker verzamelde. Behalve gepassioneerd verzamelaar
was Ad ondernemer, gemeenteraadslid, voorzitter van voetbalverenging Dosko. Een echte duizendpoot met een passie voor
vele dingen. Zijn assortiment oude voorwerpen groeide en op een
bepaald moment opende Ad zijn eigen museum. Inmiddels bezit
Museum Vergane Glorie een prachtige collectie handgereedschappen en gebruiksvoorwerpen van typische Kempische streekambachten als meubelmaker, schoenmaker, kapper, schrijnwerker,
bakker, loodgieter, smid, diamantbewerker en imker.
Museum Vergane Glorie doet oude verhalen herleven.

Kaarsen Museum

31

Kerkplein 2, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 96 62 | www.kaarsenmuseum.be

Openingstijden
april - september
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

gesloten
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00

Kunst in bijenwas
In het centrum van Baarle, direct naast de Belgische kerk,
bevindt zich het Kaarsen Museum.
Dit bijzondere museum met een indrukwekkende collectie kaarsen in bijenwas is onlangs grondig gerenoveerd.
De prachtige beelden van Frits Spies komen hierdoor extra
tot hun recht. Alle stukken, van klein tot meer dan 2 meter
hoog, zijn op een natuurlijke wijze gekleurd en met de hand
gemaakt. Dit móet je gezien hebben!

1e Paasdag en 1e Pinksterdag gesloten. 1 oktober t/m 31 maart gesloten.
Voor groepen, na afspraak, het hele jaar geopend.
Reserveren en informatie: www.toerismebaarle.com / info@toerismebaarle.com
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ACTIVITEITEN

IN
BAARLE
SMOKKELEN

Toen en nu

Grenzen en smokkelen gaan al van oudsher samen. Met zoveel grenzen in een relatief klein gebied is het logisch
dat Baarle een roerige smokkelgeschiedenis kent. Smokkelen was er soms een heus familiegebeuren.

S
BOEKENTA

VOL
BOTER

Een kilo boter kostte in Holland net na de Tweede Wereldoorlog zo’n 3 gulden.

Een paar honderd meter verderop, net over de Belgische grens lag
die prijs tweemaal zo hoog. Niet zo verrassend dus dat er in die dagen,
en vooral nachten, heel wat boter heen en weer gesmokkeld werd. Je kon
er niet jong genoeg mee beginnen, dachten sommige (kwa)jongens in de
grensstreek. En ze gingen soms met een boekentas vol boter op pad. Dat was
niet helemaal zonder gevaar. Want als je werd opgepakt, moest je - zelfs

als minderjarig jochie - toch een tijdje ‘zitten’.

NIET BEVOEGD
TE FOUILLEREN
En voor volwassenen lag de straf uiteraard nóg een stuk hoger. Tot ongenoegen van
de rijkswachter werden smokkelaars daarom steeds inventiever. Zij maakten namelijk
gretig gebruik van het gegeven dat die rijkswachter niet de bevoegdheid had om
dames te fouilleren. Vele vrouwen, en meisjes trouwens ook, konden daarom vrij

probleemloos in hun kleding boter meenemen over de grens. Soms werden jassen
met geheime zakken aan de binnenkant volgestopt met platgeslagen boter. Tot ook dát
ontdekt kon worden door de rijkswachter. Hij zette de vrouwen en meisjes gewoon

een tijdje voor de kachel. De boter droop dan na een tijdje vanzelf uit hun kleren.

Smokkelen in coronatijd

Gesloten grenzen

Dat de situatie bizarre taferelen opleverde illustreert het
voorbeeld van de Zeeman in de Stationsstraat. De grens loopt
er dwars doorheen. Normaal gesproken is er geen Baarlenaar
die daarbij stilstaat. Wél in coronatijd. “Onderbroeken? Dat kan
even niet. Die liggen namelijk op Belgisch grondgebied.” Tanken
aan een Belgische pomp was er voor Hollanders niet meer bij en
als Belg werd het wel heel lastig om je boodschappen te doen in
een Nederlandse supermarkt. En tóch trotseerde een BelgischBaarlese bakker alle grensversperringen, douanestops en
attestcontroles om omliggende dorpen van brood te voorzien.

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat in de huidige tijd
van één Europa de grenzen onverhoopt weer dicht zouden
gaan? Dat er containers zouden staan op de grensovergangen
tussen Nederland en België. Dat de douane strikt zou
controleren of je al dan niet ‘noodzakelijk’ de grens wilde
passeren. En je zonder pardon liet omdraaien en terugkeren
naar ‘je eigen land’ als dat niet zo was.
Hoe dan? Welk land? Hoe kan dat in die ingewikkelde puzzel van
twee landen die Baarle is?

Dat is pas heldhaftig smokkelen in coronatijd.
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WAT
TE
DOEN
HIER IS ALTIJD

Boordevol gezelligheid!

In de toeristische zomermaanden, maar ook daarbuiten, kent Baarle een groot aantal bruisende evenementen.
Helaas geldt bij het ter perse gaan van BAARLEZINE nog altijd een verbod op alle evenementen en overige
samenkomsten in verband met de COVID-19 maatregelen. Met de hoop dat na 1 september de regels wat verlicht
kunnen worden en de wens dat we deze zomerfestiviteiten in de toekomst dubbel en dwars zullen inhalen,
lichten wij hier de jaarlijks terugkerende evenementen van Baarle en regio toe.
Voorpret is immers al de helft van het plezier.

Kijk voor actuele informatie op visitbaarle.com en/of toerismebaarle.com

EEN HERINNERING AAN BAARLE

SOUVENIRS

Een dagje Baarle, een heerlijke vakantie, of lekker
genieten in eigen regio. Of je nu van ver komt of van
dichtbij, een herinnering aan dit bijzondere dorp is
altijd leuk. Voor jezelf, voor een ander, voor nu of voor
later.
Bij Toerisme Baarle zijn supertoffe Baarle-souvenirs te
verkrijgen. Koelkast-grens-magneten bijvoorbeeld. Wil
je België of Nederland? Of alleen de grens? En altijd al
een Nederlands huisnummer willen hebben? Of juist
een Belgisch? Het kan met de huisnummer-magneten,
bijna niet van echt te onderscheiden. Liever een mok,
shirt, button, sticker, boekje of snoep? Een souvenir
maakt Baarle extra onvergetelijk.

VERBLIJF

VERBLIJF

Recreatiepark

De Heimolen

Kampeer- en Chaletpark
32

De Paddock

33

Heimolen 6, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 94 25 | www.deheimolen.nl

Bredaseweg 16, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 90 72 | www.depaddock.nl

Recreatiepark De Heimolen is gelegen in
een prachtige bosrijke omgeving temidden
van diverse wandel- en fietsroutes.

In een schitterend gelegen bosgebied aan
de rand van Baarle-Nassau ligt kampeeren chaletpark de Paddock. De kavels zijn
zeer ruim opgezet en de bosrijke omgeving staat garant voor heerlijke ontspanning in een prachtige natuur. Daarmee is
de Paddock een perfecte plek om te genieten van je welverdiende vakantie of VUT.

De Bistro vormt het gezellige middelpunt
voor een hapje, drankje of één van de vele
activiteiten die er voor jong en oud georganiseerd worden.
Het park bevat kampeerplekken en luxe
accomodaties. Zowel voor verhuur als verkoop.

Parc de Kievit

Het chaletpark, dat afgelopen jaar is uitgebreid met een aantal ruime (zorg)chalets, is bovendien het gehele jaar geopend en daarom ideaal als locatie voor
een tweede huis.

35

Schaluinenhoeve****
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Schaluinen 11, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13 507 30 07 | info@schaluinenhoeve.com
www.schaluinenhoeve.com

Net buiten het centrum van Baarle ligt een
droom van een hotel: Schaluinenhoeve.
Ontsnap aan de dagelijkse drukte en geniet ongestoord van rust, ruimte en natuur.
Het hotel beschikt over luxe hotelkamers,
een grote landschapstuin en twee ruime
onlangs gerenoveerde zalen. Dit maakt
het hotel een uitermate geschikte locatie
voor zakelijke bijeenkomsten, zoals vergaderingen en teambuildings.

Hotel - Café - Feestzaal Den Bonten Os

36

Kievit 12, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 98 19 | www.parcdekievit.nl
Voor aanbiedingen en vacatures, zie onze website!

Past. de Katerstraat 23, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 90 16 | www.denbontenos.be

Oase van rust en ruimte
Fantastische recreatiewoningen voor kortstondig of langdurig verblijf. Parc de Kievit heeft het allemaal. Villa’s, bungalows en chalets
voor 4 tot 10 personen. Zowel koop als huur!

Ouderwetse gastvrijheid in een nieuw jasje
In Den Bonten Os is het altijd gezellig toeven: een borreltje, een
babbeltje en een bedje... en dat in een stukje België én Nederland.

Parc de Kievit is een rustieke, gemoedelijke en authentieke plek midden in de Brabantse bossen waar je het gehele jaar kunt genieten
van rust en ruimte. Op het park zorgen het buitenzwembad, de tennisbanen, de speeltuin, de midgetgolfbaan en de brasserie voor een
extra aangenaam verblijf. Vanaf het park vind je mooie fiets- en wandelroutes uitgezet. Deze routes brengen je naar de mooiste plekken
in de omgeving van het park. Parc de Kievit is gewoonweg genieten!

Heerlijk binnen in de serre relaxen of buiten op het terras.
Er is een speeltuin en een grote parking.

VERBLIJF

23

WATERZOOI OF VISSOEP

Beter een goede buur dan een verre vriend zeggen ze wel eens.
Nou, in Baarle boffen wij dan maar! Hier krijg je steevast het beste van twee werelden.
Ook op culinair gebied. Tijd dus voor weer een verrukkelijk recept met internationale allure.

Waterzooi

Waterzooi is een romige soep gemaakt van vis
met groenten en stukjes aardappel.
Tegenwoordig wordt het soms ook met kip bereid, maar
wij gaan hier voor de vis-variant. Oorspronkelijk werd
waterzooi gemaakt door vissers in de kustgebieden van
België. Zij maakten een potje van groenten, aardappel
en overgebleven vis die ze samen kookten tot een
complete maaltijdsoep.

Vissoep wordt bereid door vis of zeevruchten te
combineren met groenten en bouillon.
Een vissoep maken is vrij eenvoudig, de Noordzee biedt het
hele jaar door een waaier aan smakelijke vis. Van die verse
vis, maak je een lekkere visbouillon. Dat duurt misschien
even, maar het loont zeker de moeite. Niets weegt op tegen
het aroma en de smaak van zelfgemaakte bouillon.

Vissoep

Bereiding waterzooi

Kook de aardappelen in ruim water
met zout in 15 tot 20 minuten gaar. • Houd de
in een grote soeppan op middelhoog vuur en
aardappelen warm. • Smelt de boter
smoor de ui en wortel 2 minuten. • Voeg dan de prei en knoflook toe en bak de groenten
nog 2 tot 3 minuten op middelhoog vuur zonder dat ze verkleuren. • Blus af met de
witte wijn, wacht tot de stoom weg is, voeg dan de bouillon toe en laat 4 minuten koken.
• Pocheer de kabeljauw 7 minuten in de bouillon. • Voeg na 3 minuten de mosselen en
kokkels toe. Haal de vis en schelpdieren voorzichtig uit de pan, doe ze in een kom en zet
apart. • Zeef de bouillon, giet terug in de pan en zet hem op laag vuur. • Breng op smaak
met zout en peper. • Doe de eidooier en room bij elkaar en voeg het mengsel al kloppend
met een garde toe aan de bouillon. • Breng het tegen de kook aan en haal de pan dan
van het vuur. • Meng de bieslook door de saus en voeg de aardappelen, vis, mosselen en
kokkels toe. • Schep de waterzooi in diepe borden en serveer. • Eet smakelijk!

PROEF

DE VERSCHILLEN

Ingrediënten
(voor 4 personen)

• 400 g aardappelen,
geschild
• 20 g boter
• 1 ui, fijngesneden
• 1 wortel, fijngesneden
• 1 prei, in ringen
• 1 teen knoflook,
fijngesneden
• 200 ml witte wijn
• 800 ml visbouillon
• 500 g kabeljauwfilet,
zonder vel,
in grove stukken
• 400 g mosselen
• 300 g kokkels
• 1 eidooier
• 1 dl room
• handvol verse bieslook,
fijngesneden

ENCLAVEWANDELING
TIENTALLEN KEREN DE GRENS OVER

4 KM | 1,5 UUR
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ENCLAVEWANDELING
VERTREKPUNT:
Bezoekerscentrum Toerisme Baarle, Singel 1
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Voorbij restaurant Den Engel linksaf
het voetpad in, Kerkepad.
Dit paadje was vroeger een vluchtweg voor ieder die de douane
achter zich aan had zitten.

EG
SEW
VEN

Vanaf
links richting restaurant Den Engel.
Je bent nu in het centrum van Baarle.
Bij restaurant Den Engel zie je de plaquettes en de populairste
grenslijn 2 .
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Volg het Kerkepad en ga links onder de poortwoning door.
Links voor je zie je het St Annaplein en de ingang
van het gemeentehuis van Baarle-Nassau 1 .
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Aan het einde van de Klokkenstraat rechtsaf, Kapelstraat.
Ook deze straat wisselt diverse keren van grens.

O

N

N

EN

KU

IL

13

Amalia van Solms

De Pungelaer

Iets verder ligt het Hertog Hendrik I plein en de pastoor van
Herdegomstraat. Deze straten zijn ook allebei genoemd naar
personen die op cruciale momenten een belangrijke rol hebben
gespeeld in de geschiedenis van Baarle-Hertog. Op het Hertog
Hendrik I plein staat het beeld van de Pungelaer 4 , symbool
voor het smokkelen. Hertog Hendrik I stond aan de basis van de
huidige enclaves in 1198.

Je slaat vóór het beeldje rechtsaf en houdt rechts aan,
Uitbreidingsstraat.
In deze straat staat het Belgisch postkantoor.

TR

S
SE

IL

11

Aan het einde van de Kapelstraat linksaf, Molenstraat.
Dit is de straat richting België en ligt voornamelijk op Belgisch
grondgebied. Verzetsstrijdster Miet Pauw ligt hier op het kerkhof
begraven.

Je blijft de Molenstraat volgen, voorbij de Belgische
apotheek rechtsaf, Amalia van Solmsstraat.
Het lijkt bijzonder dat er in België een straat ligt, genoemd
naar een prinses van Oranje. Amalia van Solms was prinses van
Oranje, maar ook Vrouwe van Turnhout. Die twee titels stelden
haar in staat om op een beslissend moment het voortbestaan
van de Belgische enclaves te waarborgen.

T
AA

N

Ga rechtsaf. Voorbij ‘t Goei Gevoel weer rechtsaf,
Klokkenstraat.
Deze straat is verdeeld in Nederlandse en Belgische stukken,
vroeger het centrum van de smokkelarij.
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Toerisme Baarle
Parkeerplaats
Wandeling
Baarle-Hertog
Baarle-Nassau
1

Gemeentehuis Baarle-Nassau

2

Grenslijn met plaquette en gemeentewapens

3

Grenspaal

4

De Smokkelaar

5

St. Remigiuskerk (van Baarle-Hertog)

6

Heemhuis

7

Standbeeld Miet Pauw

8

Bels Lijntje en routehuisjes

9

Gemeentehuis Baarle-Hertog / Politiepost

10

cultuurcentrum Baarle

11

Huis met twee huisnummers

12

Voormalige Femis Bank

13

Voordeurwissel (in 1995)

14

Zendmast WO1

15

Kunstgalerij met twee huisnummers

16

Onze Lieve Vrouw van Bijstand kerk

17

3-D grens

18

Café de Pomp (voormalig gemeentehuis)

19

Dorpspomp
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Aan je rechterhand, Kerkstraat 4, staat het Heemhuis. 6
Dit pand was van 1877 tot 1987 in gebruik als gemeentehuis
van Baarle-Hertog. Voor de zijgevel staat het standbeeld van
verzetsstrijdster Miet Pauw 7 . Maria Verhoeven, Miet Pauw
genoemd, was al op zestienjarige leeftijd in WOI in actie. Tijdens
WO II smokkelde zij Engelse en Amerikaanse piloten en agenten.

Je blijft de Kerkstraat volgen.
Op de T-kruising van de Stationsstraat en de Kerkstraat staan
twee routehuisjes. Deze hoorden vroeger bij de spoorlijn die
hier lag. De spoorlijn Bels Lijntje 8 is zo genoemd omdat het
door een Belgische maatschappij rond 1860 werd aangelegd.
Oorspronkelijk werden zes keer per dag naast goederen ook
personen vervoerd, maar toen er busverbindingen kwamen was
dat niet meer rendabel en werd in 1934 het personenvervoer
stopgezet. Tot 1973 reed er elke dag een goederentrein.
Nu is het een toeristisch fietspad.
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Fietspad 'Bels Lijntje'

4
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Routebordje fietspad

Net voorbij het Bels Lijntje linksaf, Parallelweg.
Na 200 meter kom je bij het gemeentehuis van Baarle-Hertog
9 . Nadien kom je weer terug op dit punt.
Dit is het enige gemeentehuis ter wereld waar de rijksgrens door
het gebouw loopt. Je ziet dit aan de led-lampjes links in de muur
van het gebouw.
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Voorbij de kerk en de grenspaal linksaf, Kerkstraat.
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Aan het einde van de straat linksaf, je bent weer terug in de
Molenstraat.
Vlak voor de St. Remigiuskerk 5 zie je Brownies & Downies. In
dit pand zaten vroeger de Belgische douaniers.
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Je loopt terug en gaat linksaf, Pastoor de Katerstraat.
Links zie je op huisnummer 3 een Nederlands woonhuis in
Neorenaissance stijl (1919) en een voormalig klooster. Dit is nu
het cultuurcentrum Baarle 10 .

MOLENSTRAAT

HOUT

TURN

8

Je loopt verder rechtdoor.
Voorbij de Molenbaan zie je links weer huizen met een
Nederlands huisnummer. Hier ligt een stukje Baarle-Nassau
geheel omringd door Belgisch grondgebied. Links Hotel den
Bonten Os. Melkfabriek De Hoop was van 1904 tot 1971 de
zelfstandige melkfabriek van Baarle. Tot 1954 brachten zowel de
Nederlandse als Belgische boeren de melkbussen hierheen.

Je loopt verder rechtdoor tot aan het plein Loveren.
Hier staat het huis met twee huisnummers 11 , het Belgische nr.
2 en het Nederlandse nr. 19. In dit pand was in 1585 Herberg de
Swaen gevestigd. De grens loopt midden door de voordeur. De
driehoekige vorm van het plein is een typische ‘plaetse’ ook wel
Frankische driehoek genoemd. Loveren was vroeger het centrum
van Baarle.

Op Loveren voor het pleintje rechtsaf. Je slaat vervolgens rechtsaf, Nonnenkuil.
Deze straat is gedeeltelijk Nederlands en Belgisch, en heet in beide gemeenten anders: aan een kant Nonnenkuil (NL) en aan de andere kant
Hoogbraak (B). Aan het einde van deze straat staat een wit gebouw, dit was vroeger een bank 12 , die op Belgisch en Nederlands grondgebied
gebouwd was. Dit was voor een bank een zeer bijzondere situatie. Na de verkoop van het gebouw is een geheime gang naar Nederlandse en
Belgische kluizen ontdekt.

Aan het einde van de straat rechtsaf, Chaamseweg.
Hier waren in de tweede helft van de 20e eeuw drie leerlooierijen actief, twee Nederlandse en een Belgische. Toen in 1995 de enclavegrenzen exact
werden vastgelegd, bleek dat de voordeur met het Belgische huis met nr. 11 13 op Nederlands grondgebied stond. De bewoonster was van mening
dat zij al haar hele leven in België woonde. De voordeurregel bepaalt dat in het land waar je voordeur staat, je woonplaats is en de bewoonster dus
van nationaliteit moest veranderen. Mevrouw weigerde echter om Nederlandse te worden. Door het kozijn 180° te draaien, stond de deur weer in
België en woonde zij weer in haar favoriete land. Je ziet dit nog aan het rooster dat niet voor de deur ligt, maar voor het raam.

Steek de straat over en ga de Leliestraat in.
Net voor de kruising zie je links een replica van de zendmast
die in WO1 radiosignalen van Duitse zeppelins en leger
commando’s kon opvangen.

14

Replica van de zendmast

Treinstation

Ga terug naar de Chaamseweg en sla linksaf en loop richting centrum, je bent nu in de Nieuwstraat.
Aan de linkerkant staat de Nederlandse apotheek. Op de hoek van de Stationsstraat, bij Zeeman, loopt aan de zijkant een grens door het pand.
Tot 1993 was hier café ’t Hoekske gevestigd, het biljart stond op de grens zodat de biljartballen hier altijd van het ene naar het andere land rolden.
Schuin aan de overkant zie je het voormalige treinstation uit 1867.

Blijf de Nieuwstraat volgen.
Rechts bij het Belgische nr. 3 en het Nederlandse nr. 33a is een kunstgalerie 15 gevestigd. Hier loopt de grens schuin door de deur en het pand.
Schilderijen hangen aan een kant aan een Belgische en aan de andere kant aan een Nederlandse muur.

Ga verder richting centrum.
Links zie je de Onze Lieve Vrouw van Bijstandkerk

16

.

Vervolg de route naar het centrum.
Op het punt waar de bocht naar links gaat, ga je even rechtsaf, Desirée Geeraertsstraat. Hier kom je bij een 3-D grens 17 .
Op nr. 2 staat een appartementsgebouw met een Belgische en een Nederlandse voordeur. De Belgische deur kwam er omdat er in Nederland geen
woningen meer mochten bijkomen. Met de extra voordeur erbij kon een deel van de nieuwe appartementen in België vergund worden. De Belgische
appartementen bevinden zich op de tweede verdieping, als het ware een 3-D grens.

Ga terug richting centrum.
Het oude gebouw op de hoek rechts is nu Café de Pomp

Je bent weer terug bij het beginpunt.
Hier staat de antieke waterpomp uit 1909

19

18

. Tot 1906 was dit het gemeentehuis van Baarle-Nassau.

.

EINDPUNT ENCLAVEWANDELING

AMBASSADEURS
Handig voor bezoekers van Baarle.
Is de toeristische dienst gesloten, of je zit ergens op een
terrasje en je wil graag wat meer informatie over de unieke
grenssituatie van Baarle-Hertog-Nassau?
Kijk dan of u het bordje Ambassadeur Baarle aan de gevel
ziet hangen, hier kan men u uitleg geven.

CULINA
CULINAIR
& LEKKERNIJ

Bakkerij Adams
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Molenstraat 63, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 90 70 | www.bakkerijadams.be

Al decennia lang wordt er ’s nachts gewerkt in de Molenstraat 63.
Sinds 1942 is die locatie namelijk een plek waar Baarlese bakkers
vol passie hun broden bakken. Een oude traditie die overdag
zichtbaar wordt in de nieuwe winkel van Bakkerij Adams. In de
gedeeltelijk open bakkerij met zicht op de oven worden alle zintuigen geprikkeld. Klanten kunnen de bakkers er namelijk live zien
mixen, kneden en bakken. Tegelijkertijd ruik je de verse broden, de
met de Belgium Bakery Award bekroonde pistolets en boterkoek.
Door de verbouwing van de winkel is ook ruimte ontstaan voor een
groter assortiment desembroden en een aantal nieuwe gebakjes.
Maar de oude vertrouwde, vers gemaakte worstenbroodjes, koffiekoeken en appelflappen blijven natuurlijk nog altijd in het assortiment. Dat wordt smullen.

Eeterij Lambik

38

Desirée Geeraertsstraat 3, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-785 88 95 | www.eeterijlambik.com

De keuze is reuze!
Wat wil je ook in een restaurant met maar
liefst 5 koks. Oké, ze koken er niet allemaal
tegelijkertijd, maar dat doet niet af aan de
diversiteit: het driegangenmenu (voor een
vaste prijs van €19,90) biedt je de keuze
uit 8 voorgerechten, 9 hoofdgerechten en 6
nagerechten.
De Mediterrane en Bourgondische klassiekers worden geserveerd in een gezellige, informele sfeer middenin het dorpshart.

Het Smokkelbroodje
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Snackbar De Toerist
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Chaamseweg 13, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-49 98 53 | T: +31 (0)13-507 37 51
www.hetsmokkelbroodje.be

Chaamseweg 1, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-70 06 30
/cafetariadetoerist

De broodjes, maaltijdsalades en warme
snacks van Het Smokkelbroodje zijn zó
populair aan beide zijden van de grens
dat zij gaan uitbreiden met een Smokkelkeuken waarbij een eigen chef-kok in
de nieuwe smokkelpannen gaat roeren.

Hoe vers wil je het hebben?
De friet van Snackbar de Toerist wordt
gemaakt van de allerbeste aardappels,
zelf gesneden en ter plekke voor de klant
gebakken.

Stel zelf je eigen maaltijd samen met keuze uit meer dan 30 verse gerechten.

CULINAIR & LEKKERNIJ

Honger na een dagje shoppen in Baarle?
Strijk neer bij Snackbar de Toerist, door
het Belgisch Nieuwsblad uitgeroepen tot
beste frituur van Baarle met een uitgebreid terras direct aan het Bels Lijntje!
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Vers in Baarle

Slijterij & Wijnhandel
De Drie Dennen

Bakkerij Vromans
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Kerkstraat 12, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 92 57 | www.bakkerijvromans.nl

Heel Holland bakt. Maar de Bakker
bij Vromans bakt het best!
Tientallen verschillende ambachtelijke
broden, broodjes en snacks. Maar
ook overheerlijke taarten en gebak.
Iedere dag weer vers bereid. Snuif de
onweerstaanbare geur op in de ruime
winkel en proef het vakmanschap!

Slagerij Ernst Jansen
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Diverse streekproducten
Slijterij & Wijnhandel De Drie Dennen is dé
zaak voor het complete ‘Millstone’ whiskey
assortiment van Van Zuidam Distillers uit
Baarle-Nassau. Maar ook voor een souvenir of ander streekproduct uit Baarle en
omgeving ben je bij De Drie Dennen, van
dinsdag t/m zondag, aan het juiste adres.
Bestel ook online via onze webshop.
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Chaamseweg 16a, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-737 02 01 | www.frietplus.nl
www.hamburgerbestellen.nl

Goed vlees van een verantwoorde
oorsprong. Bij Slagerij Ernst Jansen
werken ze dan ook uitsluitend met
goed vlees waarvan ze vele producten zelf maken. Hun gekookte ham,
zult en gebraden kipfilet is daarom
extra lekker.

Baarle is bij uitstek de beste plek voor
Vlaamse friet. En wie kan dat nu beter
bakken dan een familie met meer dan 40
jaar ervaring!
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De lekkerste winkel van Baarle?
Baarle’s Specialiteitenhuis!
Deze speciaalzaak heeft al meer dan 40
jaar de meest smakelijke spullen. Zoals
Hollandse en buitenlandse kazen, huisgemaakte salades, vleeswaren en tapas.
Maar ook meer dan 100 soorten verse
thee, koffiebonen en heerlijke bonbons.
Kortom: alles om van een feestje een echt
feest te maken.

Kerkstraat 10, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-590 39 58
www.bestelbijernst.com | www.slagerijernstjansen.com

En dat geldt niet alleen voor het vlees.
Ook diverse salades, bbq-pakketten of
kant-en-klaar maaltijden - bereid door
een eigen kok - zijn superlekker, vers
en gemakkelijk!
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Nieuwstraat 21-23, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 85 74
www.baarlesspecialiteitenhuis.nl
info@baarlesspecialiteitenhuis.nl

Chaamseweg 6, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 92 20 | www.dedriedennen.nl
/SlijterijWijnhandelDeDrieDennen

Friet+

Baarle’s Specialiteitenhuis

Hun assortiment is ouderwets lekker.
Maar met de service zijn zij de tijd juist
ver vooruit. Want heb je lekkere trek, maar
geen zin om ervoor op pad te gaan?
Download de speciale Friet Plus app en
je favoriete hamburger, friet of snack wordt
met één touch op je smartphone binnen
no time thuisbezorgd.

CULINAIR & LEKKERNIJ

Café in Holland
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Schootsenhoek 23, Castelré
T: +31 (0)13-503 97 16

In Holland staat een hui... café
Omringd door België staat op een stukje
Nederlands grondgebied Café in Holland.
Een unieke locatie waar je kunt bijkomen
van een fietstocht, laarzenpadwandeling
of paardenrit. Terwijl je stalen of warmbloedige ros uitrust op de paardenstop of
je elektrische fiets wordt opgeladen, kan
de hongerige maag gevuld worden met
de in de regio ‘wereld’beroemde eieren
met hesp. Wat dan weer uitstekend samen
gaat met een goeie Belse pint.
Schol!

IN
DE
VALLEI
WANDELEN

Van het Merkske

Het Merkske, een zijriviertje van de Mark, is een authentiek kronkelende beek. Het vormt de natuurlijke grens
tussen Nederland en België, tussen de Noorderkempen en Noord-Brabant. Houtsingels en bramenwalletjes,
bloemrijke graslanden, poelen, schrale graslanden en heel veel zwarte elzen, die zo graag met hun voeten in het
water staan, tooien het landschap. Het Merkske staat garant voor puur genieten.
Het grensbeekje stroomt door een beekvallei
vol leven.
Deze regio was lange tijd een vergeten hoek, zo ontsnapte
het aan ingrepen van de mens. Je komt er tot rust in een
kleinschalig landschap waar de stilte overheerst en waar
geen plaats is voor asfalt en beton. Kinderen komen er op
avontuur en ondervinden er aan den lijve waarom ze die
laarzen persé aan moesten doen.

AMFIBIEË

N

Aan amfibieën geen gebrek
in het Merkske

IN HET KE
MERKS

De alpenwatersalamander,
kleine watersalamander
en kamsalamander zijn
maar enkele soorten die er
voorkomen.

Zeldzame planten maken van dit gebied een
feest voor elke natuurliefhebber.
In de vallei van het Merkske vinden we zelfs sporen die

Boomkikker

teruggaan tot het stenen tijdperk. Omdat het gebied is
ontsnapt aan de schaalvergroting en het rechttrekken van

De boomkikker en de

rivieren, kon de natuur in alle rust een rijke fauna en flora

knoflookpad doen het goed

behouden en is het landschap uniek. De drassige hooilanden

na herstel van het landschap.

en bossen aan weerszijden van de beek herbergen zeldzame

De beekvallei biedt voldoende

plantensoorten zoals moesdistel, slanke sleutelbloem en

voedsel en bescherming voor tal

Foto: Wim
Ve

knolsteenbreek.

rschraeg

en

van vogels zoals de wielewaal,
blauwborst, geelgors, houtsnip en
nachtegaal. In en rond de vennen

en poelen dwalen grote zilverreigers, lepelaars, grutto’s en de wulp.
Wie goed kijkt, ontdekt sporen van een ree of van roofdieren zoals vos,
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e

hermelijn, bunzing of wezel.
Wortel Kolonie maakt ook deel uit van het gebied. Met zijn typische
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IN HET LAND VAN MARK & MERKSKE

De deelnemende gemeenten zijn Baarle-HertogNassau, Merksplas en Hoogstraten.
Tijdens de wandeling steek je natuurlijk een paar
keer de grens over, maar waar de wandeling
vooral om bekend staat is dat deze door de
dalen van de Mark en het Merkske loopt, een
prachtig natuurgebied. De afstanden zijn 6, 1 2,
20, 30 en 4 2 km.
De vertrektijden zijn vanaf 07.00 tot 15.00 uur.
Let op! Op de twee dagen worden er twee
verschillende routes aangeboden.
Voor meer informatie:
Kris Govers +32-495258266 of
www.wandel2daagse.jimdo.com

zaterdag & zondag

27 & 28 MAART
2021

dreven is het hier ideaal om te komen genieten van de rust, er zijn vele
wandelmogelijkheden. Wil je in de beekvallei gaan wandelen, breng
dan zeker ook laarzen mee want het kan hier heel nat zijn. Het gebied is
ideaal om te komen genieten van de rust.

TIP

Voor kinderen is het bezoekerscentrum De Klapekster
in Wortel Kolonie een aanrader!
Info over het gebied vindt u bij Toerisme Baarle.

Culinaire fietsroute
Combineer de drie grootste troeven van Hoogstraten, Merksplas en Baarle:
fietsen, eten en genieten. Geniet van een viergangendiner: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Deze vier gangen gebruik je telkens in een
andere zaak die je passeert op de fietsroute via het knooppuntennetwerk
van circa 50 kilometer.

De culinaire route is te fietsen van 30 april t/m 27 september
en te boeken bij Toerisme Baarle.
Je betaalt € 38,95 per volwassene en er is voor zowel het
voor- als het hoofdgerecht keuze uit vlees, vis of vegetarisch.
Deze culinaire fietstocht kun je maken op donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag en je kunt starten tussen
10 en 1 2 uur. Je dient minimaal twee dagen vooraf te
reserveren.
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ROUTE
SMOKKELAARS

Vernieuwd!

Het woord smokkelen heeft een dubbele betekenis.
Het betekent zowel het ontduiken van douanerechten,
als de in- of uitvoer van verboden goederen.

Maar de smokkelaars braken er hun hoofd niet over en de douaniers oftewel de “commiezen” al evenmin.
Smokkelen was vaak meer dan alleen een spel. Je deed het niet (alleen) om de opwinding, maar meestal
wel degelijk “om den brode”. Met

smokkelen viel wat bij te verdienen en wie durfde te

smokkelen in oorlogstijd had wat meer te eten.
Heel wat oudere mensen uit de streek en ieder die wat kon dragen als kind in oorlogstijd weet nog hoe het
eraan toeging. ’s Avonds in het donker of in de maneschijn, alleen of in groepjes, te voet de grens oversteken
met schrik voor de “commiezen” of de bezettende soldaat. Over kleine paadjes, los door het bos, langs
de vaartkanten en grachten. Daarna gepakt en gezakt terugkomen met de pungel op de rug, in het donker
uiteraard, zoals het een rasechte pungelaer betaamt.
In het Brabants dialect is een pungel een zakje en de smokkelaar kreeg zo de bijnaam

pungelaer. De cafeetjes zijn al lang niet meer de smokkelkroegen van weleer, maar je kunt
er nog steeds een pintje drinken op de gezondheid van de oude smokkelaars.
Op de geheel herziene smokkelaarsroute (44 km) zijn talrijke mooie plekjes om even terug in de tijd te
gaan en je een echte pungelaer te voelen. Onderweg zijn smokkelklompen geplaatst. Deze klompen hadden
een omgedraaide voetafdruk. Zo zetten de smokkelaars de douaniers letterlijk op het verkeerde been.
De routes zijn gratis verkrijgbaar bij het kantoor van Toerisme Baarle.

DEUITGELICHT
GRENS
Restaurant Rosa
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Maaikant 23-26, Ulicoten
T: +31 (0)13-519 93 91 | eten@restaurantrosa.nl | www.restaurantrosa.nl

Rust & fun
Een mooie fietstocht door de bossen verdient natuurlijk een fijne
rustplek voor een kopje koffie, lunch, borrel of diner. Het restaurant
en terras van Restaurant Rosa, direct aan het fietspad met fietsknooppuntbord, voldoet aan al die voorwaarden. Er zijn oplaadpunten voor e-bikes aanwezig. En meer.
Vanuit het restaurant kijk je zo het zwembad van recreatiepark
Ponderosa in. Het zwembad is het hele jaar door geopend en biedt
fun voor zowel kinderen als volwassenen. Organiseer een kinderfeestje of een superstoer pumptrackfeest!
Kijk voor alle keuzemogelijkheden op de website:
www.ponderosa.nl
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Theeschenkerij
Natuurlijk!

48

Hooiberg 8, Castelré
T: +31 (0)6-22 37 38 37
www.theeschenkerijnatuurlijk.nl

Natuurlijk en biologisch, dat is wat
Theeschenkerij Natuurlijk! kenmerkt. In de prachtige omgeving
van Castelré is het heel erg
prettig recreëren. En wat is dan
lekkerder dan midden in deze
mooie natuur te genieten van
een heerlijk kopje biologische
thee of koffie met zelfgemaakte
taart of lunch? Zowel binnen als
buiten biedt deze kleinschalige
theeschenkerij sfeervolle ambiance. In het weekend wordt ook
een High Tea geserveerd (graag
reserveren).

CULINAIR & LEKKERNIJ

Lunchroom
't Singeltje
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Café Schuttershof
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Restaurant La Pergola
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Singel 8, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 72 62
www.lunchroomtsingeltje.nl

Zondereigen 27, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-63 31 69
www.cafeschuttershof-zondereigen.be

Chaamseweg 54c, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 79 86 | www.restaurantlapergola.nl

Een eigen horecazaak was altijd
al de wens van Elke & Arthur uit
Baarle. Begin februari van dit jaar
werd hun droom werkelijkheid. Zij
kregen de kans om lunchroom ’t
Singeltje aan de Singel over te
nemen en uit te baten. En daar
blijken ze talent voor te hebben!
Elke en Arthur maakten van de
lunchroom een mooie, lichte plek
voor koffie, lunch of borrel. Prettig
eigentijds, maar met behoud van
de gemoedelijkheid die ’t Singeltje al jaren kenmerkt.

Bij de Gunter

Italiaanser kan niet
Wil je eens écht authentiek Italiaans eten? De smaak van oorspronkelijke, Sardijnse specialiteiten proeven? Bij La Pergola
voelt zelfs de meest koukleumende Noord-Europeaan zich een
beetje Italiaan. Met verstand van smaak en aandacht voor mooie
ingrediënten maken zij al meer dan 20 jaar heerlijke gerechten. Pasta
en pizza, uiteraard, maar ook verrukkelijke vlees- en visgerechten. En
een aantal keren per jaar halen zij specifieke ingrediënten speciaal
uit Sardinië zelf. Dat levert een mooie mix van inheemse gerechten en
culinaire gebruiken op, uiteraard geserveerd met een goed glas wijn.
De gezellige sfeer en warme ambiance van La Pergola doen de rest.

Café Schuttershof (of voor de ingewijden “bij de Gunter”) in Zondereigen bestaat al meer dan 50
jaar. Gunter en Ann zijn ondertussen 30 jaar trotse eigenaars van
deze gezellige bar.
Jong en oud voelt zich hier meteen
thuis voor de toog. Daarbovenop
stelt het café een gratis zaaltje ter
beschikking met een capaciteit
van ongeveer 35 personen.

Geniet, zoals Italianen dat doen.

Best bijzonder:
Het gemeentehuis van Baarle-Hertog
staat niet helemaal in Baarle-Hertog.
Een deel ervan is op Nederlandse
grond gebouwd. Dat was geen
kwestie van ruimtegebrek, maar
een bewuste keu ze.
De unieke situatie van Baarle wordt
er nog eens extra mee benadrukt.
Hertogs gemeentehuis is daarmee
het enige raadhuis dat zich in twee
landen tegelijk bevindt.

Café de Pomp
Singel 12, Baarle-Nassau
T: +31 (0)6-22 19 70 92 |
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\cafedepomp

Eén van de oudste panden van Baarle.
Gebouwd in 1639 is het tot 1905 in gebruik
geweest als gemeentehuis en daarna
nog als politiebureau. Maar de meesten
kennen het pand beter als De Pomp, een
Bourgondische horecagelegenheid waar
gezelligheid geen tijd kent. Sinds kort is
een geboren Baarlenaar weer uitbater.
De Pomp is een plek waar Baarlenaren
elkaar graag ontmoeten. Men staat er ook
altijd open voor een praatje met toeristen.
Bij een bezoek aan De Pomp zul je snel
ervaren dat gezelligheid hier geen tijd
kent. Tot ziens!

CULINAIR & LEKKERNIJ

Kwalitaria Dicky's
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Alphenseweg 3, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-785 00 45 | www.kwalitaria.nl/dickys

Terug van weggeweest
Na jaren van afwezigheid heeft cafetariahouder John de Jong zijn vertrouwde
Kwalitaria Dicky’s in Baarle dit voorjaar
heropend.
In 1989 begon de Jong zijn eerste snackbar. In 2002 is het pand gesloopt en herbouwd. Na wat wisselingen van eigenaar
en een sluiting verkoopt hij nu op dezelfde plek weer lekkere snacks, waaronder
verse friet van zelf geschilde aardappels,
eigen stoofvlees en Belse saté.
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Een conflict als aanleiding
In 1198 werd de basis gelegd voor de Baarlese enclaves. De aanleiding is een conflict tussen graaf
Dirk VII van Holland en hertog Hendrik I van Brabant over het vrije leen Breda. Beiden doen actief
aan gebiedsuitbreiding en maken aanspraak op

SINDS

992

dat domein. Godfried II van Schoten, heer van Breda, kiest in 1198 de zijde van de hertog van Brabant,
een ver familielid van hem. Hij schenkt Breda in volle eigendom aan Hendrik en krijgt zijn donatie als
een leen terug. Ter compensatie voor het geleden
verlies ontvangt hij een groot gebied dat later de
Baronie van Breda zou worden. De hertog had echter al veel percelen uit dit gebied aan oud-soldaten in leen gegeven. Die ontgonnen en bebouwde

De naam Baarle wordt voor het eerst vermeld in
een akte van 992. Gravin Hilsondis van Strijen en
echtgenote van Ansfried, die na haar dood bisschop
van Utrecht werd, sticht en begiftigt
de abdij van Thorn in Limburg
met gronden, o.a. het domein
Baerle met de kerk die door
haar is opgericht.

gronden houdt hij in eigen beheer. Hierdoor ontstaat de latere bestuurlijke scheiding op gemeentelijk niveau, kiem van de enclavesituatie. Voortaan
is er sprake van Baarle-onder-Breda en Baarle-onder-den-Hertog.

Graafschap Holland
Hoewel de transactie tussen hertog Hendrik I
en Godfried II van Schoten bedoeld was om de
invloed van het Graafschap Holland te weren, kreeg
Holland in de loop van de tijd langzaam meer invloed en de hertog van Brabant verloor steeds meer
zeggenschap over de Baronie van Breda. Via erfopvolging kwam de Baronie in bezit van het geslacht
Nassau, dat ook aan de macht kwam in het Graafschap Holland. Vanaf dan werd een gedeelte van
Baarle, "Baarle-Nassau" genoemd. Dat gold ook
voor Zundert-Nassau, Sprundel-Nassau en (Princen) Hage-Nassau. Alleen in Baarle bestaat de enclavesituatie nog steeds, in alle andere vermelde
plaatsen is die door annexering opgeheven. Als
enige plaats in de wereld is hier de middeleeuwse
gebiedsindeling in stand gebleven.

En wat dat

allemaal met zich meebracht
34

ontstaan
van de enclaves

Internationale status
Bij de Vrede van Munster in 1648, aan het einde van de 80-jarige oorlog, kregen de enclaves
voor het eerst een internationale status. De grens
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden werd dwars door het hertogdom Brabant
getrokken. Het land van Turnhout, met BaarleHertog, kwam bij de Zuidelijke Nederlanden
die onder Spaans bestuur stonden. De Baronie
van Breda, met Baarle-Nassau, kwam bij de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
Na de onafhankelijkheidsstrijd van België in
1830 werd uiteindelijk in 1843 de grens tussen
Nederland en België vastgesteld.

In onze regio

bleven de grenzen gelijk aan die van voor de Franse
tijd. Nu wilde men echter gemarkeerde grenzen.
De commissie die dat moest uitwerken stelde dat
het ter hoogte van de gemeente Baarle-Nassau onmogelijk was de grens in een doorlopende lijn vast
te stellen. Daar bevond zich immers een cluster van
enclaves.

EEN GAT
IN DE GRENS
Grenspaal 214 werd geplaatst op het punt waar de
gemeente Alphen stopte. De volgende grenspaal,
nr. 215, werd geplaatst op het punt waar de gemeente
Chaam begon.
Ter hoogte van Baarle-Nassau was er als het ware “een
gat in de grens”. Om duidelijkheid te scheppen werd in
de grensovereenkomst, die opgesteld was in de Franse
taal, een gemeentelijk document toegevoegd waarin
voor elk perceel beschreven was, tot welke van de
twee gemeenten het behoorde.
Het heeft tot 1974 geduurd voor het gat in de
grens werd gedicht en tot 1995 tot de
laatste enclavegrenzen officieel werden
vastgesteld en als rijksgrenzen erkend.

BREDA

TILBURG

GRENSPAAL 215
GRENSPAAL 214

BAARLE

TURNHOUT
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RUIMTE
RUST

en veel groen

Baarle is niet alleen gezellig, het is vooral ook een mooie
groene gemeente. In het buitengebied valt heel wat te
genieten. Loop eens een Laarzenpad in het bijzondere
stroomgebied van het Merkske. Of ervaar de rust en
stilte op de uitgestrekte Castelreesche Heide.

Natuurbeleving
Een zomermiddag in augustus, een strak blauwe lucht met een klein
sliertje wit. De geur van het zompige stukje moeras voor je.
Zittend op een boomstam glijdt de tijd voorbij. Een steeds weer
terugkerende zweefvlieg houdt je gezelschap op deze verstilde plek.
Fascinerend hoe de zweefvlieg stil kan hangen en plots van plaats
verandert. Je ogen worden moe. Even rusten. Dan open je je ogen. De tijd
lijkt te hebben stilgestaan.
Verder maar weer. Je neemt de wandelfolder die laat zien dat je nog een
flink stuk te gaan hebt.
De laatste jaren is er veel gedaan aan herinrichting van landbouwgronden.
Zo ook rond Baarle. Veel stukken zijn teruggebracht in hun oorspronkelijke
staat. Samen met de bossen, vennen, poelen en beemden die al sinds
mensenheugenis onveranderd zijn, is dit een enorm groot gebied geworden. En ja, aan de andere kant van de grens, in België, hebben ze er

de geur

net zo over gedacht.

van de
natuur

Grensoverschrijdend Genieten
We kunnen dus grensoverschrijdend genieten. Fietsend of wandelend
kun je niet altijd meteen zien in welk land je bent, maar soms verraadt
de bouwstijl van een boerderij de nationaliteit: Belgische boerderijen zijn
namelijk goed te herkennen aan hun typisch Belgische stenen, Belskes
genaamd.

Wandeltriple de witte kei

Met de wandeltriple de Witte Kei ga je op ontdekkingstocht door de groene hoek van Hoogstraten,
Merksplas en Baarle-Hertog. Hier werd omstreeks 1251 de ‘witte kei’ gelegd. Deze kei geeft - nog steeds het grenspunt van de drie gemeenten aan. Door de recente uitvoering van de ruilverkaveling ZondereigenMerksplas is dit natuurgebied nu ook via de Nederlandse zijde toegankelijk. Dwars door de valleien van het
Merkske en de Noordermark steek je de grens over en bereik je Baarle-Nassau.

Hoogstraatsebaan
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Vossenbergwandeling
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Vossenberg

6,2 km

Drie Grenzenwandeling
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P
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4

3
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55

2

Vlonderpad
33

Marksken

57

Bootjesven

51
51

24

25

94
50

Zondereigen

P

Schuttershof

Noordermark

45

17

7,5km

Drie Grenzenwandeling

Start: Bezoekerscentrum De Klapekster, Wortel.

6,2km of 9,1km

Heycantwandeling		

Start: Hoeve-ijs Vaneleke, Merksplas.

6,9km

Vossenbergwandeling		

Start: Café Schuttershof, Baarle-Hertog.

Uiteraard zijn combinaties van deze drie wandelingen mogelijk, tot wel 16,6 km wandelplezier!

BRIEVENBUSSEN
Een brief in Baarle op de post doen, kan op
veel verschillende plekken. Maar let wel op.
Want als je die brief naar Nederland wilt
versturen en je post hem in een rode,
Belgische brievenbus, dan kan deze
internationale zending er lang over doen
vooraleer deze op de plaats van bestemming
geraakt.
Andersom geldt hetzelfde. Een voor België bestemde brief die
gepost wordt in een oranje, Nederlandse bus zal er lang over doen
om de geadresseerde te bereiken. Logisch is het dan weer wel: de
rode brievenbus refereert vast aan de Rode Duivels van België terwijl
de Oranje Leeuw symbool staat voor de oranje brievenbussen in
Nederland. Of toch niet? Nou ja, het is in ieder geval een praktisch
ezelsbruggetje!

HUISNUMMERS
Ooit wel eens aan iemand uit Baarle-Hertog of
Baarle-Nassau gevraagd waar hij of zij woont?
Grote kans dat diegene antwoordt met : “in Baol”.
Vraag je vervolgens naar staat en huisnummer, dan
word je over het algemeen niet veel wijzer.
Kerkstraat 10, om maar een voorbeeld te noemen, in “Baol” bestaat namelijk zowel in
Hertog als in Nassau. En om het nog verwarrender te maken, kunnen de twee adressen
direct naast elkaar gelegen zijn. Identieke straatnaam, identiek huisnummer, ander
pand, ander land. Let dus altijd goed op de huisnummerbordjes: op die van BaarleHertog staat linksboven de Belgische vlag, die van Baarle-Nassau zijn rood-wit-blauw.
Subtiel. Het maakt dat je nóg meer respect krijgt voor de Nederlandse postbodes en
Belgische facteurs, toch?

ZIE

DE VERSCHILLEN
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GOI

GOING
ON
By Esther
Photography
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Voel je een filmster, zó weggelopen uit Peaky Blinders met een
thema-fotoshoot By Esther.
Word een stoere maffiabaas uit
de jaren 20, een hippe jaren 50rockabilly, compleet met vetkuif
of laat je peuter losgaan in een
heerlijke cake- of spaghettismash.
Een portret van je moeder, een
reportage van je hond? Esthers
studio is rolstoelvriendelijk en zij
neemt alle tijd voor het mooiste
plaatje.
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Smederijstraat 7, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 97 70 | T: +31 (0)13-507 94 50
www.graumansopel.nl | www.profiletyrecenter.nl

Alles onder één dak
Onderhoud aan je auto, zowel voor particulieren als voor leasemaatschappijen. APK, occasion of nieuw. Aircoservice, bandenopslag en bemiddeling bij aankoop. Met een brede waaier aan diensten is Autobedrijf Laurijssen méér dan een garage.
Zo beschikt Autobedrijf Laurijssen over een moderne keuringsstraat
voor zowel Nederlandse als Belgische voertuigen. En zijn er drie
mooie wasboxen waar je je helemaal kunt uitleven op je auto. Wassen, schuimen en spoelen. Velgen reinigen, waxen en stofzuigen.
Effe snel of neem lekker de tijd.

Van Kaam & Partners
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Stationsstraat 13, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-519 96 61 | www.vkpfinancials.nl

Persoonlijk en professioneel
Autobedrijf Graumans is een warm familiebedrijf waar klanten nog
bij naam gekend zijn en waar veel waarde wordt gehecht aan persoonlijke aandacht en bediening.
Als erkende Opel merkgarage maakt zij bovendien gebruik van de
nieuwste gereedschappen, werkplaatsequipment en testapparatuur. Voor al het universele onderhoud heeft het een vestiging van
Profile Car & Tyre Service.
Kortom: Autobedrijf Graumans en Profile Car & Tyre Service zijn
het juiste adres voor kwaliteit, betrouwbaarheid en goede service!
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Smederijstraat 15, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 28 99 | www.autobedrijflaurijssen.nl

Tommel 7, Baarle-Nassau
T: +31 (0)6-46 13 34 14
www.byesther-photography.com

Autobedrijf Graumans

Autobedrijf Laurijssen

Elke ondernemer heeft een bedrijfsvisie, een toekomstdroom, de
wens om een gezonde business te (blijven) voeren. En of jouw
onderneming nu groot of klein is, een goede en complete administratie is daarbij belangrijk. Daarbij moet je niet alleen kunnen
vertrouwen op cijfers, maar ook op de mensen die je daarbij helpen.
Professionele adviseurs die oprecht geïnteresseerd zijn in jouw
bedrijf en een klankbord zijn voor alle bedrijfsgerelateerde vragen.
Sparringpartners die meedenken in automatiseringstrajecten, reorganisaties en interim-opdrachten. Kortom: de financieel adviseurs
van Kaam & Partners.
Uw resultaat, onze passie!

GOING ON

CENTRUM
BEZOEKERS
in het hart van Baarle
In het centrum van Baarle, in het oude deel van
het gemeentehuis van Baarle-Nassau, vind je
het bezoekerscentrum.

De ingang is onder de klokkentoren en binnen ga je rechts de kelder
in. Links is het toeristisch infokantoor. In het bezoekerscentrum wordt aan de hand van een tijdlijn met veel beeldmateriaal,
op eenvoudige wijze het ontstaan van de enclaves ‘verteld’ en
komen de belangrijkste geschiedkundige onderwerpen aan bod.

Op een grote enclavetafel zijn alle enclaves
afgebeeld en de enclavegrenzen
zichtbaar gemaakt.
Op een wereldkaart kunnen bezoekers uit
alle landen van de wereld een vlag plaatsen
uit het land en de stad waar zij vandaan
komen. Tijdens de openingsuren is het
bezoekerscentrum gratis te bezoeken.
Op regelmatige tijden wordt er ook
uitleg gegeven over de unieke
enclavesituatie.

Mardenkro B.V.
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Shell Baarle
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Geerstraat 8, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 53 99 | www.mardenkro.nl

Alphenseweg 33a, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 61 40

Denken in oplossingen
Mardenkro biedt wereldwijd oplossingen
om het hele jaar rond het ideale lichtniveau
in de kas te creëren.

Je auto laten wassen terwijl je lekker achterover leunt met een vers bakje Starbucks
koffie? Dat kan bij de Indoor Carwash van
Shell Baarle. Terwijl jij geniet van je koffie
en een vers, warm of koud belegd broodje
(iedere dag vanaf 07.00 uur verkrijgbaar),
wordt jouw bolide weer blinkend schoon
in de hypermoderne wasstraat waar je
kunt kiezen uit drie grondige wasprogramma’s. Sinds kort zorgt een automatische
mattenreiger zelfs voor een schone binnenkant zonder dat je er vieze handen van
krijgt. Hoe relaxt is dat?

ReduSystems coatings voor scherming.
AntiReflect, AntiCondens en reinigingsproducten voor maximalisatie van lichttransmissie.
Alle Mardenkro-producten zijn van hoogwaardige kwaliteit, milieuvriendelijk en
bieden een passende oplossing voor elk
gewas.

GOING ON

Fietsen Guy Ruts
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ONS NIEUWE ADRES: Molenstraat 35, Baarle-Hertog
T: +32 (0)14-69 07 60

Sportief genieten
De prachtige omgeving van Baarle biedt
vele mogelijkheden om mooie fietstochten
te maken. En met een goede fiets geniet
je daar natuurlijk nóg meer van. Huur er
één bij Guy Ruts, dan weet je zeker dat
die comfortabel en tiptop in orde is. Er is
volop keuze: van tour- tot race- tot elektrische fiets en al wat daartussen zit. Ook
voor spiksplinternieuwe of tweedehands
fietsen. En heb je al een fijne fiets en is
die wel aan een opknapbeurt toe? Guy
brengt je fiets helemaal in orde zodat je
weer sportief kunt genieten.
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BAARLE'S BURGEMEESTERS

Vraag en antwoord

Baarle heeft alles in tweevoud. Nou ja bíjna alles. Zo is er bijvoorbeeld één weekmarkt en één internationaal
brandweerkorps. Maar burgemeesters, daar zijn er dan weer wél twee van: Frans De Bont, burgemeester
van Baarle-Hertog, en Marjon de Hoon-Veelenturf, burgemeester van Baarle-Nassau. Ieder met een eigen
gemeenteraad. Wij stelden hen een aantal vragen over Baarle. En zijn benieuwd of zij daarop een Belgisch,
een Nederlands of toch liever een Baarles antwoord geven. Lees het zelf.

TROTS

OP

... de Randweg!

Voor beide burgemeesters was de opening daarvan het hoogtepunt van het jaar.
Marjon de Hoon-Veelenturf: Na maar liefst 40 jaar is het eindelijk een feit. Een
historisch moment om trots op te zijn. Een nieuw tijdperk voor Baarle wordt daarmee
ingeluid.
Frans De Bont: Het effect is direct voelbaar in het
centrum. Er is nu al veel minder (vracht)verkeer,
dat geeft ademruimte in het dorp.

RANDWEG
EFFECTEN

Frans De Bont: Een rustiger en gezelliger centrum
biedt kansen voor horecazaken en ondernemers.
Een centrum waar het aangenaam vertoeven is, is
voor mij een centrum waar je gezellig op een terras
kan zitten met een lokaal gebrouwen biertje. Dat er

wellicht meer en grotere terrassen komen, juich ik alleen
maar toe. En voor mijn vrouw en dochters mogen er zeker
nog meer leuke winkeltjes bijkomen. Laat het maar bruisen in
Baarle!

IK
DROOM
VAN
Een centrum dat is ingericht voor de

voetganger en de fietser, maar waar ook
de auto welkom is.

IK
WIL
GRAAG
Een boost voor Baarle, met een

toegankelijk, fleurig en groen centrum,
zodat ons mooie dorp weer echt
'the place to be' wordt.
TIP

VAN
DE
BURGEMEESTERS

Frans De Bont:
Cultuurcentrum Baarle, met nieuwe
naam en huisstijl, heeft een groter
cursusaanbod dan ooit.

Je kan er lezingen, concerten en
theatervoorstellingen bijwonen
en er worden films getoond.
Beslist de moeite waard om aan deel
te nemen. Kijk op de nieuwe website:
cultuurcentrumbaarle.eu

Marjon de Hoon-Veelenturf:
Baarle zie ik toch vooral als een soort viergangenmenu
met als hoofdgerecht onze bijzondere enclavesituatie. Want waar
kun je met het ene been in Nederland staan en met het andere
been in België? Maar ook de andere onderdelen van het menu
zijn niet te versmaden. Het Bels Lijntje dat je leidt door prachtig
natuurschoon. Ons militair erfgoed, waaronder de Dodendraad.
En tot slot ons bijzondere buitengebied, met de kilometerslange
zandpaden en het bijzondere Merkske. En na dat alles: genieten

op de Singel onder het genot van een Baarle’s biertje of
wijntje!

Marjon de Hoon-Veelenturf: De komst van de randweg, maakt dat de weg nu vrij is om het centrum te gaan
herinrichten. Van oudsher was Baarle 'the place to be'. Baarle had een bepaalde grandeur.
Om die grandeur terug te halen, moet het centrum nu echt een boost krijgen. Eén ding staat daarbij
voorop: het moet er prima toeven zijn voor zowel onze inwoners als bezoekers.
Een verkeersveilig en aantrekkelijk centrum met meer groen, meer fleur en meer zichtbaarheid van de
enclavesituatie in winkels en horeca. En waar je natuurlijk heerlijk op een terrasje wat kunt drinken of eten.
Baarle moet bruisen!

Toekomst

Baarle zit vol ambitie. Zo wordt er bijvoorbeeld, in samenwerking met de gemeenten Merksplas

en Hoogstraten, gewerkt aan het stimuleren van een meerdaags verblijf in het Land van Mark en Merkske.
Een andere doelstelling op de korte termijn is het markeren van de grensovergangen op de Randweg.
Je gaat, als je over de Randweg rijdt, immers een aantal keer de grens over. En binnenkort gaan de
enclaveborden geplaatst worden. Hierdoor kunnen bezoekers op een visueel aantrekkelijke
manier meer te weten komen over die specifieke enclave in Baarle.
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BLOCC creatieve communicatie

61

Autoservice van Alphen

Smederijstraat 17, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-507 35 60 | www.blocc.nl

Bredaseweg 19, Baarle-Nassau
T: +31 (0)13-591 36 69 | www.autoservicevanalphen.nl

BEVLOGEN
Wij duiken diep in de materie

Als je auto gekeurd moet worden wil je dat natuurlijk het liefst zo
snel en goed mogelijk. Oók als je daar, drukdrukdruk, pas op het
laatste moment aan denkt.

Bedrijven, merken en organisaties zichtbaar maken in een overdonderende visuele wereld, dat is waar het creatieve team van
BLOCC voor gaat. Oók als die wereld lastiger, ingewikkelder en
minder grijpbaar wordt. Juist nú is er reden om je te laten zien.
BLOCC helpt jouw imago om te zetten in concepten, ontwerpen
of adviezen. Zowel in goede als in moeilijke tijden.

Gelukkig is er dan Autoservice van Alphen. Bij deze garage, die
al sinds 1992 gerund wordt door Anton en Karin, kun je op
doordeweekse dagen tussen 08:00 en 15:00 uur gewoon zónder
afspraak binnenrijden om een APK te laten uitvoeren.
Vakbekwame monteurs doen alle reparaties tegen vriendelijke
tarieven. Kan jij weer rustig (en veilig) de weg op.

Koninklijke
Jong
KoninklijkeDrukkerij
DrukkerijEm.
Em.dede
Jong
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Visweg
Baarle-Nassau
Visweg
8, 8,
Baarle-Nassau
+31
(0)88-665
| www.emdejong.nl
T: T:
+31
(0)88-665
55 55
55 55
| www.emdejong.nl

In het grensgebied van Nederland en België ligt Baarle-Nassau. Hier vind je
In het grensgebied
België ligt
Baarle-Nassau.
Hier
vindt
u familieKoninklijke
Drukkerijvan
Em.Nederland
de Jong: en
specialist
in drukwerk
voor de
retail.
Het
Koninklijke
Em.inde1906
Jong:en
specialist
drukwerk
Het familiebedrijf
werdDrukkerij
opgericht
groeideinuit
tot éénvoor
van de
deretail.
belangrijkste
en meest
bedrijf werd opgericht
in 1906 en groeide
tot één van de belangrijkste en meest
omvangrijke
drukwerk-specialisten
vanuit
Europa.
omvangrijke drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-offset op klein en groot formaat, daarnaast rotatieVan digitaal
drukken
tot vellen-offset Bij
op Koninklijke
klein en groot
formaat,Em.
daarnaast
rotatieoffset:
heat-setèn krantenrotatie.
Drukkerij
de Jong
vind je alles
offset:
heat-setèn
krantenrotatie.
Bij
Koninklijke
Drukkerij
Em.
de
Jong
onder één dak. Een succesvolle ﬁlosoﬁe, die aansluit op de vraagvindt
vanualledag.
alles onder éénsnel
dak.en
Een
succesvolle
die scherpst
aansluit opmogelijke
de vraag van
alledag.
Betrouwbaar,
hoge
kwaliteitﬁlosoﬁe,
tegen de
prijs.
Betrouwbaar, snel en hoge kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs.

Naast
alle full-service oplossingen kun je zelf eenvoudig en snel in de webshop,
Naast alle full-service oplossingen kunt u zelf eenvoudig en snel in onze webshop
www.emdejongdirect.nl,
een uitgebreid standaard drukwerkassortiment bestellen.
een uitgebreid standaard drukwerkassortiment bestellen. Wij hanteren de
Het
drukwerk
wordt
verzorgd
met de bekende professionaliteit en service die je van
laagste prijzen van Nederland met de bekende professionaliteit en service die
ze
gewend
bent.
u van ons gewend bent. Ontdek hoeveel u kunt besparen op uw drukwerk via
emdejongdirect.nl.
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EN
DE GRENS

Het grootste grensstation tussen
Nederland en België heeft in Baarle
aan de grens gestaan. Het grote
reizigersperron, waar de treinen uit
Nederland en België stopten en de reizigers moesten
uitstappen voor de douanecontrole, is nog te zien.
De grens loopt dwars over het perron. Nu mooi
geaccentueerd door twee spanten die een goede indruk
geven van de grootte van het stationsgebouw, gebouwd in 1906.

het Bels lijntje
ontdek
het
SPOOR N
VERLEDE

Langs de Stationsstraat in Nederland, Grensweg genaamd, staan nog de woningen van het
spoorwegpersoneel. Degelijke huizen, die nu op de monumentenlijst staan. Aan de andere
kant staan overduidelijk de dienstwoningen van de Belgische stationschef en de
ontvanger van de douanetol. Loop 300 meter het emplacement op en je ziet de put
van de draaischijf waar de stoomlocomotieven werden gedraaid. De poel waar het water
uit werd gehaald ligt vlakbij.

Nieuw leven
Vele tientallen jaren lag het complex er ongebruikt bij. Drie jaar geleden hebben verschillende partijen hun schouders eronder gezet om de locatie Bels Lijntje nieuw leven in te
blazen. Wandelpaden zijn aangelegd en de lange perronmuur is aan alle kanten

weer zichtbaar gemaakt.

Aan de Belgische kant zie je weer hoe men vroeger het perron op
moest. Nu kan dat via een trap aan de achterkant van het perron.
De oude douaneloods is nu het Spoorhuis, foods and drinks.
Het perron ervoor is aangelegd door de Duitse bezetter om de
tanks te kunnen lossen.
Voor de verdediging van Baarle Grens hebben de Duitsers
loopgraven aangelegd, die eind 2019 weer zichtbaar zijn
ouw.

gemaakt. De markering van het wandelnetwerk brengt je naar de

eb
Spanten stationsg

mooie plekjes. Op de fiets ben je over het Bels Lijntje in 20
minuten vanuit Baarle dorp aan Baarle Grens, onderweg
passeer je een drietal routehuisjes.

Bij een willekeurige
wandeling door Baarle passeer je
tientallen malen de grillige grens
van Belgische en Nederlandse
enclaves. Dat zie je bijvoorbeeld
aan de kruisjes op het trottoir,
de noppen in de straat of aan de
huisnummers met landsvlaggetjes
op de gebouwen. Maar die grens
houdt natuurlijk niet op bij de
voordeur. Dus wat nu als ie dwars

door je winkel loopt?

Loopgraven.

GRENZELOOS
PROOSTEN
Kortgeleden heeft die indoor grensmarkering
bovendien een visuele upgrade gehad.

Om de overgang van de buiten- en binnengrens te benadrukken, werd een groot
bord boven de ingang geplaatst. Een echte
eyecatcher, waar toeristen graag een foto maken
met één voet aan weerszijden van de grens. Die
foto’s verschijnen vervolgens vaak op de sociale
media, evenals de vele filmpjes waarop deze bijzondere plek in Baarle inmiddels is vastgelegd.
Dat het bord zo populair is bij bezoekers uit zowel

Bij drankenhandel De Biergrens doen ze
daar niet moeilijk over. Integendeel. De kruisjes

binnen- als buitenland is overigens niet zo gek.
De grens wordt namelijk op een ludieke manier

die buiten de grenslijn tonen, gaan binnen in het

gevisualiseerd door, zoals het een drankenhandel

pand naadloos over in een duidelijke vloermar-

betaamt, bierflesjes! Een Belgisch flesje aan de

kering. Lijnen in de kleuren van de Belgische en

ene, een Nederlands flesje aan de andere kant.

Nederlandse vlag laten zien in welk land je staat.
Zo ben je je er nóg meer bewust van dat je er
grensoverschrijdend kunt winkelen onder één en
hetzelfde dak. Leuk!

EN, ZOALS DAT IN BAARLE GAAT

proosten de beide landen samen met elkaar op het leven.

WAARDIGHEDEN
BEZIENS

Boordevol cultuur en geschiedenis

Baarle heeft een rijke culturele historie. De unieke situatie waarbij van
oudsher Belgen en Nederlanders door elkaar heen wonen, leven en
werken, geeft het dorp een internationaal karakter dat,
in overeenstemming met de vele grillige enclavegrenzen, als een rode
draad door alles heen loopt. Deze grensoverschrijdende diversiteit zie je
terug in de vele culturele bezienswaardigheden die het dorp rijk is.

Siamese
TWeeling
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De borden van
de bebouwde
kom
verraden al da
t Baarle een bij
zonder
dorp is. Het du
bbele bord be
staat
uit een officieel
Nederlands en
een officieel Be
lgisch bord aa
n
het begin van
de bebouwde
kom.
In het dorp wo
rden de grenze
n
aangegeven do
or witte kruisjes
op
de trottoirtegels
en punaises in
het
wegdek .

De BaarlEse Grenspaal
Locatie: Singel

Midden in het centrum, voor de
St. Remigiuskerk op de Singel,
staat een grenspaal. Dit is een
getrouwe kopie van de officiële
grenspalen en is hier in 1976
geplaatst ter herinnering aan
de officiële vaststelling van
de grens tussen Nederland en
België tussen grenspaal 214
en 215. Op de grenspaal staan
deze beide nummers vermeld.

Huis met de
twee huisnummers
Locatie: Loveren

In Baarle geldt voor de inwoners de
voordeurregel: de bewoners staan
ingeschreven in de gemeente waar
de voordeur van het huis staat. Het
huisnummer, waarop de nationale
driekleur is aangebracht, maakt
meteen duidelijk bij welke gemeente
het hoort. Op Loveren staat een huis
met twee huisnummers, de grens
loopt hier dwars door de voordeur.
Het huis heeft het Belgische nummer
2 en het Nederlandse nummer 19.
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De Pomp
Locatie: Singel

Voor het Nederlandse gemeentehuis
aan de Singel staat een hardstenen
zwengelpomp met vier schamppalen
uit 1809. Zij stamt uit de Franse tijd.
De gelijkenis met de pomp op veel
Franse dorpspleintjes is dus niet
toevallig. Vroeger stond de Baarlese
pomp midden op het kruispunt.
Door het toenemende verkeer waren
er steeds vaker aanrijdingen met
dit rijksmonument. In 1992 werd de
pomp daarom verplaatst naar haar
huidige plek op het pleintje voor het
gemeentehuis.

Enclavegrenzen
en plaquettes
Locatie: Singel

Vredesmonument “De Dodendraad”
Locatie: Zondereigen

In Zondereigen, vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens,
werd in 2008 het vredesmonument “De Dodendraad”
opgericht. Het is een getrouwe reconstructie op de
oorspronkelijke plaats van een stukje elektrische draadversperring van 2.000 volt uit de Eerste Wereldoorlog
die de Duitsers plaatsten om het bezette België te
scheiden van het neutrale Nederland. In een gegidste
vredeswandeling wordt dit vergeten oorlogsverhaal
verteld.
Reserveren kan bij Toerisme Baarle waar u ook een infofolder vindt.
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Bij Restaurant Den Engel en
tegenover de grenspaal zijn
in de bestrating de wapens
van de beide gemeenten
aangebracht. Vanaf dat punt
is ook de enclavegrenslijn
aangegeven met oude
kinderkopjes. Het betreft
hier de eerste keer dat in
Baarle de grenslijn zichtbaar
is gemaakt.
De bronzen plaquette is in
1996 geplaatst ter gelegenheid van de officiële vaststelling van de enclavegrenzen.
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St. Bernarduskapel
Locatie: Bosstraat, Ulicoten

In het prachtige buitengebied van Ulicoten
staat een mooi kapelletje. De St. Bernarduskapel.
Het is er goed toeven, zeker wanneer je op zoek
bent naar rust en ruimte.
De kapel is eigendom van de kerk van Ulicoten.
Merkwaardig genoeg staat de kapel, in de
gemeente Meerle, niet op Nederlands- maar op
Belgisch grondgebied. De reden dat de kapel
over de grens is gebouwd is? Halverwege de 15 e
eeuw mochten in de Noordelijke Nederlanden
geen katholieke erediensten gehouden worden.
Meerle viel toendertijd onder Spaans, en dus
katholiek, bewind. Jaarlijks vind hier, van 20 t/m
27 augustus, de Bernardusoctaaf plaats.
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St. Salvatorkapel
Locatie: Nijhoven 2, Baarle-Nassau

O.L. Vrouw van Bijstandkerk
“De Hollandse kerk”
Locatie: Nieuwstraat

Deze kerk is sinds 1860 de rooms-katholieke
parochiekerk van Baarle-Nassau. De kerk was
goedkoop en eenvoudig opgebouwd met
“Belse” steen. In 1932 is de kerk vergroot in een
massaal aandoende moderne stijl, die een groot
contrast vormt met het oude gedeelte.
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Rond de St. Salvatorkapel, in de
volksmond ook wel Kapel van
Nijhoven genoemd, ligt een bidtuin
als oase van rust en groen tussen
oude bomen. De gerestaureerde
beeldengroepen van de Kruisweg die
de lijdensweg van Jezus uitbeelden,
de Zeven Smarten en de Vijf Geheimen, roepen bij velen nostalgische
herinneringen op aan vervlogen
tijden. Er is tevens een Lourdesgrot
waar een kaarsje kan worden ontstoken. In de periode van mei t/m
september is er op woensdag om
19.00 uur een dienst.

St. Remigiuskerk
“De Belse kerk”
Locatie: Singel
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Zendmast MN7
Locatie: Hoek Generaal Maczeklaan/Leliestraat/
Boschovenseweg, Baarle-Hertog

Reconstructie van de veertig meter lange
centrale antennemast van het draadloze
militaire zend- en ontvangststation MN7.
Vanaf maart 1915 werd de installatie door het
Belgische leger opgebouwd. Tientallen mensen
slaagden erin om de plannen meer dan een
half jaar geheim te houden. Na de oprichting
van de antennemast werd de zendinstallatie
constant bewaakt om Duitse sabotagepogingen
te voorkomen. In het begin gebeurde de
bewaking door bloedhonden. ’s Nachts werd de
omgeving met zoeklichten bespied. Regionale
kranten spraken als volgt over ‘de lichtstad
Baarle-Hertog’: “Terwijl de mensen van BaarleNassau elke avond in een Egyptische duisternis
zitten, is het of er op dat Belgische terrein een
Roemeense petroleumbron ontdekt is.”
Voor meer informatie over Baarle tijdens de Eerste
Wereldoorlog: www.dodendraad.org

Deze “Belse” kerk in Kempisch gotiek
heeft een toren van ruim 46 meter
hoog die is uitgerust met een
karakteristieke uivormige bol en versierd
met kalkzandstenen. De 19 stijlvolle
gebrandschilderde ramen van de kerk zijn
tussen 1959 en 1970 vervaardigd door
de Antwerpse kunstenaar en glazenier
Jos Hendrickx (1906 - 1971). Sinds 16
september 1942 is de St. Remigiuskerk
een beschermd monument.
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Heemhuis
Locatie: Kerkstraat 4
www.amaliavansolms.org

74

Van 1877 tot 1986 was hier het
gemeentehuis van Baarle-Hertog
gevestigd. Sinds 1989 is de Heemkundekring Amalia van Solms er
gehuisvest. Het gebouw is bij
ministerieel besluit van 7 maart
1994 tot monument verklaard.

de rijke historie
van baarle
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ROUTES
BEVRIJDINGS

75 jaar bevrijding

In het kader van 75 jaar bevrijding zijn er in de regio diverse bevrijdingsroutes samengesteld.
In onze omgeving kun je een route fietsen van 70 km. De route komt o.a. door Baarle,
Merksplas en Hoogstraten. Volg het spoor van onze bevrijders.
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MIET
PAUW
een verzetsvrouw vermoord
Baarle-Hertog
Maria Verhoeven baat tijdens de oorlog een textielwinkeltje uit op het
Oosteinde, in het centrum van Baarle-Hertog. Maar ‘Miet Pauw’, zoals ze
beter bekend staat, doet meer dan alleen garen en stof verkopen ...

3

Monument W. Kirlin
Hoogstratensebaan

2

1

5
6

Weinig dorpsbewoners weten dat Miet Pauw in het verzet zit. Zelfs de meeste van haar acht
kinderen houdt ze in het ongewisse. Wanneer zoon Fons op een dag Engelstalige graffiti op
hun toilet ziet, zegt moeder Pauw droogweg dat de smokkelaars die in de winkel komen niet
goed Nederlands kunnen schrijven!

De Schrieken

Luisterpaal op de 5-sprong in Ulicoten 43,5 Verhaal de schoenen van Hunter
Nieuwe Strumpt

4,7

Kerk Ulicoten - Oorlogsschade en graven
gesneuvelde militairen
Dorpsstraat 44
3,1
Militaire
graven
Kerkhof Baarle-Nassau, Nieuwstraat 12

Verraden
De laatste oorlogsweken zijn fataal voor Miet. Ze weet niet dat de Duitsers haar
ontsnappingsnetwerk al een tijdje hebben geïnfiltreerd. Nu de geallieerden naderen,
besluiten ze om het netwerk op te rollen. Op 9 september 1944 vallen soldaten haar winkel
binnen. Ze arresteren zowel Miet als Geert Gerritsen en Adriaan Van Gestel, Nederlandse
marechaussees die ook in de ontsnappingslijn actief zijn en bij haar ondergedoken zitten.
De drie worden afgevoerd naar Breda.

Nationaal monument WO2
Nieuwstraat
Baetenheide
- Oorlogsschade / Luisterpaal
8 Gemeentehuis
3,2
Singel 1

7

42

10

Kerk Baarle-Hertog - Oorlogsschade en
Pools monumentWeelde
gesneuvelden
Kerkplein 8
0,7 vermoord
Miet Pauw, een verzetsvrouw
QR-paal, Verzetsmonument, Kerkstraat 4

11

Militaire graven
Kerkhof Baarle-Hertog, Molenstraat

9

				

Jas van Miet Pauw.

3,6

N118

3

12

Loopgraven aan de Grens in Baarle-Nassau
MO
tegenover Spoorhuis

13

Oorlogsgraf op kerkhof
Zondereigen

14

Kerk Zondereigen - Oorlogsschade

15

Van slagveld naar bouwplaats
Zondereigen

16

Kapel van het Gel
Zondereigen

Aa

52

Baarle-Hertog

4,7
37

N1

N1

17 Ingang Carons Hofke, gekerfd hartje in boom
RAVELS
Boshuis Ravels

P

20
21
22

Crash site Brandvenneke
Wortel-Kolonie
1,3
Monument Halifax
Bolkt

1,3

58

55
Klotgoor
Kesseven

4

Monument van Harper
Quarantaine stal, Merksplas-Kolonie
3,6
De slag om Monday City
V2-bom, Landloperskapel, Merksplas-Kolonie
5,9
De Polar Bears bevrijden Rijkevorsel
QR-code, Monument Polar Bears, Sint-Jozef

24

Gevelfragment Sint-Willibrorduskerk
Landschap De Liereman
Dorp
2,4
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Aan de slag
KIJ

19

IET

Begraafplaats Merksplas,
Monument 1e Poolse Pantserdivisie
Kerkstraat

DR

JACHTWEG

LEN
MOICHT
Z

18

1

8
De
Polen leveren de hele dag verbeten strijd. Om bijna elk huis wordt hard gevochten. Wanneer de
Duitsers ‘s avonds de aftocht blazen, ligt het centrum in puin. Twee dorpsbewoners zijn gedood, net
als tientallen Polen en Duitsers. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd. De volgende dag schiet de
Duitse artillerie bovendien nog de Sint-Rumolduskerk in brand. Ze ontnemen de geallieerden zo een
waardevolle uitkijkpost.

KV

1,2

Polen bevrijden het centrum

VANTOTSLAGVELD
BOUWPLAATS

Op 1 oktober 1944 is de Poolse 1ste
Pantserdivisie vanuit Merksplas op weg naar Nederland.
Onderweg naar Baarle-centrum hebben ervaren Duitse parachutisten zich ingegraven.
Maar de Poolse militairen stuiten eerst nog in het centrum van Zondereigen, een kerkdorp van
Baarle-Hertog, op hevige weerstand.

Eel

57

Daar executeren de Duitsers hen de volgende ochtend.
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Aansluiting Klinketstraat en Oude Weg
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FAZANTLAAN

2

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hielp Miet al Belgische rekruten voor het
Belgische leger ontsnappen naar het neutrale Nederland. Nu komt ze weer
Miet
Pauw
met
in verzet. Jongemannen die aan de verplichte arbeid in Duitsland
een
deel
van
willen ontsnappen, helpt ze aan een schuiladres. Ook ondergedoken Joden of
haar
gezin
.
Terugtrekkende
Duitsers
blazen
kerk
op
neergestorte
Britse
en
Amerikaanse
piloten
kunnen
bij
haar
terecht
voor
hulp.
2
Vrijheid 151
Zo is ze een belangrijke schakel in een netwerk dat vluchtelingen van Nederland naar België en
3,
Crash site Gelmelslot 0,7
N135
4 Frankrijk smokkelt.

61

Hoe moet het verder met het vernielde dorpje? De Belgische
regering heeft gelukkig al in 1941 maatregelen getroffen. Eigenaars
van gebouwen die beschadigd of vernield zijn door oorlogsgeweld,
kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Die moet
toelaten om hun woning of boerderij te repareren.
De Beerse architect René van Steenbergen speelt een
sleutelrol in de heropbouw van Zondereigen.
Hij helpt bewoners om schadedossiers op te maken en tekent
nieuwe ontwerpen voor meer dan twintig woningen en
boerderijen. Bovendien zorgt hij voor de restauratie
van de Sint-Rumolduskerk. Voor de oorlog was Van
Steenbergen een promotor van de art-decostijl. Maar nu laat
hij zich inspireren door de historische architectuur van de
regio. De nieuwe huizen die hij ontwerpt, laat hij bijvoorbeeld
optrekken in de typische Beerse rode baksteen.

Vernielde Sint-Rumolduskerk.

2020-2021
KALENDER

in coronatijd

Door het uitbreken van de coronapandemie is het helaas niet mogelijk om
een accurate invulling te geven aan de evenementenkalender voor het
seizoen 2020-2021. Voor de actuele stand van zaken m.b.t. het al dan niet
doorgaan van evenementen en de eventuele data en tijden, verwijzen we
daarom naar de websites: visitbaarle.com en/of toerismebaarle.com

Grenzeloos welkom in Baarle!

50

cultuurcentrum Baarle
Cursusaanbod

stelt voor Wees welkom!

Vanaf eind september kan je deelnemen aan ons cursusaanbod. In een aangename sfeer geven
enthousiaste docenten diverse cursussen. Er is voor ieder wat wils. Zo zijn er creatieve cursussen
als pottenbakken, aquarelleren, wolvilten, tekenen of schilderen. Er zijn kookcursussen, zoals
vegetarisch koken en/of gezond koken. Daarnaast zijn er ook cursussen voor jezelf: aandachtstraining
bijvoorbeeld, of yoga. En natuurlijk taallessen: Engels of Frans.

Cultuuraanbod
Ook in het najaar maken we een fijn aanbod van actualiteitslezingen: Ingrid Robeyns over de ongelijke verdeling van de rijkdom,
Rudi Vranckx over zijn ervaringen als oorlogsjournalist en Mark Van
de Looverbosch geeft een exclusieve inkijk in de politiek. Daarnaast
plannen we nog enkele concerten of theatervoorstellingen.

Zaalverhuur
Zoek je een zaaltje voor een
activiteit of een overleg? Breng
je met je groep een optreden,
een muziekconcert of een dansvoorstelling? Zoek je een plek
voor een eetavond ten voordele
van je club? Je kan voor deze
activiteiten en vele andere terecht in ons cultuurcentrum.

Zelf iets organiseren in en rond het cultuurcentrum?
Wil je zelf met je club/vereniging een activiteit organiseren? Wil je een
artiest laten optreden op je buurtfeest? Wil je eens iets anders doen dan gewoonlijk? Maak je van je optreden deze keer iets extra speciaals? En heb je
graag hulp bij het organiseren? Of zoek je nog extra financiering? We kunnen
je bij dit alles helpen.

Meer weten?
Bekijk onze website voor de meest actuele informatie en het aanbod: www.cultuurcentrumbaarle.eu
Of volg ons via Facebook.

cultuurcentrum Baarle | Pastoor de Katerstraat 5-7 | +32 14 699 326 | +31 13 507 82 33
cultuurcentrumbaarle.eu
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