
Let op!

Let goed op in het verkeer.
Neem afval mee terug en werp het waar mogelijk in een prullenbak.
Laat niets in de natuur achter, verniel niets en blijf op de paden.
Zo kunnen, ook na u vele anderen van deze tocht genieten.

Voor alle legendetochten zijn de voorwaarden van toepassing, zoals ver-
meld op onze website. www.legendejagers.nl

Hoeveel verhalen kent u uit uw eigen omgeving? De Le-
gendejagers zoeken ze graag voor u op. Zij stellen zich 
ten doel om de oude sagen, legenden en volksverhalen op 
een lichtvoetige manier onder de aandacht te brengen. Een 
origineel idee voor bedrijfs, familie of kinderfeest!
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Sagen, legenden, sprookjes en volksbijgeloof. 
Het zijn die prachtige verhalen die zich 
uitstekend lenen voor de opluistering van 
een koude winteravond bij een knapperend 
haardvuur. 

Wij Legendejagers nemen u echter 
graag mee naar de plek waar de sagen en legenden 
werkelijk plaats hebben gevonden. En Brabant biedt 
nog tal van dergelijke   legendarische plaatsen. Helaas 
hebben ook veel gebieden in de loop der tijden andere 
bestemmingen gekregen en missen de sfeer en alure die 
het voorstellingsvermogen nodig heeft om het verhaal 
letterlijk te beleven. 

Maar niet getreurd. Wij hebben enkele verhalen uit de 
streek voor u verzameld en u bent nu op de juiste plek 
om die te beleven. Stel uw voorstellingsvermogen open. 
Probeer wat u leest voor u te zien terwijl u door dit 
prachtige gebied wandelt. De Oude Warande.
Laten we snel van start gaan en wel in het hart van 
het gebied.

De queesten der Legendejagers

het doolhof van tilburg
Meer in dit bos.

Beestenboel
Ooit bevond zich aan 
dit bos een kleine 
dierentuin. In 1939 
werd deze dierentuin 
opgericht door de 
familie Burgers die 
ook in Arnhem een 
dierentuin bezat. In de 
strijd met het nieuwe 
safaripark Beekse 
Bergen ging in 1973 
deze dierentuin op slot. 
Auberge Au Bonheur 
is nu gevestigd in het gebouw aan de oude 
entree. 
Destijds wisten enkele slimme Siberische 
Grondeekhoorns hun verblijven te ontsnappen. 
Als u goed kijkt ziet u deze kleine, snelle 
beestjes her en der rondsnuffelen.

Kunst
Dit bos met zijn parkachtige uitstraling 
leent zich uitstekend voor kunst. De route 
leidt langs verschillende kunstwerken van 
zesentwintig internationale kunstenaars binnen 
de tiende editie van de Lustwarande.

Eikeltjeskoffie
Overal in dit bos tref je diverse soorten 
eikenbomen aan. Mocht je een liefhebber zijn 
van een milde, caffeïnevrije en 100% biologische 
koffie, dan loont het wellicht de moeite om zelf 
eikeltjeskoffie te maken. Raap zoveel eikels als 
je kunt en download het recept op. 
www.legendejagers.nl/eikeltjeskoffie.html

  
Beleef het met de groep

Deze Legendetocht is wel heel bijzonder. Deze tocht 
kunt u alleen lopen, maar is even leuk in een goed 
gezelschap. 

Legendejagrersonderzoek
Wij wilen u graag aan het denken zetten. De grote 
vraag bij elk verhaal is immers altijd weer; 
Is dit echt gebeurd? En zo ja, tot in hoeverre is 
het verzonnen en tot in hoeverre is het gebaseerd op 
feiten? Is de geschiedenis een verhaal of is dit ook een 
beetje aangedikt?

Dat is aan u om dat uit te vogelen!
Wellicht komt u een eind met uw eigen kennis. Maar 
anno 2019 heeft men kennis letterlijk in de broekzak 
of tas zitten. Uw mobiele telefoon is de poort tot veel 
kennis.

Probeer tijdens uw wandeling met de groep een 
antwoord samen te stellen op de vraag;
Feit of Ficitie?

Zodra u alle kwadranten heeft gewandeld komt u in het 
midden weer bij elkaar. Deel uw bevindingen! En laat 
ons weten wat uw 
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Wandeling I: Zuid-west
Terug in de tijd

Wat jammer dat je niet kunt 
vliegen. Want het patroon van dit 
bos is wel heel bijzonder. Niet voor 
niets heet het ook een 'sterrenbos'. 
Het is verdeeld in vier kwadranten 
en in het midden, waar u staat, een 
cirkel. 
Neem het vierde pad rechts van het 
huis - 1e pad rechts 
Deze typische indeling is te 

vergelijken met de Barokke, Franse tuinen die we 
kennen van de fraaie kastelen langs de Loire. 
3e pad rechts - eerstvolgende paadje rechts 
Prins Willem van Hessen-Kassel, Heer van de 
Heerlijkheid Tilburg en Goirle, gaf in 1712 opdracht 
tot de aanleg van deze tuin. En in deze tuin zullen we 
Tilburg op een heel andere manier beleven. 
1e pad links - 1e pad links
De oudste vermelding van Tilburg dateert van 709. Aan 
het eind van de veertiende eeuw leent het Hertogdom 
Brabant een grote som geld van Paulus van Haestrecht 
die op het kasteel van Loon op Zand woont. Als 
onderpand kreeg hij Tilburg. De Heerlijkheid Tilburg-
Goirle was zo geboren. 
In 1477 liet de 
achterkleinzoon van 
Van Haestrecht 
een kasteel bouwen 
in De Hasselt, het 
Kasteel Tilburg. 
Nu herrinneren de 
namen Hasselt en 
Stokhasselt nog aan 
deze tijd.

Wandeling 2. Noord - oost
Winus Monkels

Neem het eerste pad links van het huis - het tweede 
pad rechts 
Het waren gevaarlijke tijden. De wegen werden onveilig 
gemaakt door bendes struikrovers. Maar bij De Hasselt 
sloop een hele sluwe en gevaarlijke rover rond. Zijn 

naam was Winus Monkels. Hij was lelijk, was zo 
egoïstisch als de pest en had een rotkarakter. 
op de splitsing 2e links, meteen rechts paadje in 
Op een dag overviel hij een edelman. Het slachtoffer 
maakte geen schijn van kans en zou het niet hebben 
overleefd als er niet twee mannen in het wit opdoemden. 
Winus Monkels en de edelman dachten beiden dat dit 
engelen waren. Winus maakte zich uit de voeten en 
verdronk vervolgens in het moeras aldaar. 
2e pad rechts - 1e pad links
Uit dankbaarheid liet de edelman een kapel bouwen. 
Maar toen het protestantse geloof ook in deze streek 
steeds meer zieltjes won, werd de kapel een spookoord. 
Er werd een weverij van gemaakt, maar de wever hield 
het er maar twee weken uit. Toen werd het een café, 
maar toen meubilair, muziekinstrumenten, bierpullen en 
gasten spontaan door de ramen naar buiten vlogen raakte 
ook dit in verval. 
op de vijfsprong 1e links - op de viersprong 1e rechts
Het was zonder meer de geest van Winus Monkels die 
nog lange tijd de streek onveilig maakte. Hij is sinds 
de Franse bezetting en de terugkeer van het katholieke 
geloof, nooit meer is gezien, maar dat is nog geen reden 
om aan te nemen dat hij voorgoed verdwenen is. Zelfs 

in dit bos zou hij zich kunnen verbergen...

Wandeling 3: Noord-West 
Dwaallichten en Stalkerskes

Neem het derde pad links van het huis - 1e pad rechts 
In de moerassige streken rondom Tilburg heeft men 
lange tijd allerlei verschijningen waargenomen. Nee, 
Witte Wieven vertoonden zich niet alleen in het oosten 
van het land.
1e pad rechts
In de avond of ochtendschemering doken gedaanten uit 
greppels en sloten op om met hun ijle vuisten naar 
nietsvermoedende reizigers te slaan. Gedaanten hieven 
zich op uit de nevels die 's nachts traag over het land 
gleden alsof ze op jacht waren naar een prooi. Witte 
wieven waren kwaadaardige geestverschijningen.
Past u op in dit waterig kwadrant, want Witte wieven 
duiken sneller op dan u denkt!
1e pad links - op vijfsprong links - kruising links
Maar de nacht werd niet alleen bevolkt door 
kwaadaardige entiteiten. Dwaallichtjes of stalkerskes 
waren ook in Tilburg en omstreken alomtegenwoordig. 
Stelt u zich eens voor; een stalkerske is een klein 

kaarsje in een houder dat u meeneemt als u voor het 
slapen gaan nog eens in de stallen wilt kijken of het 
goed gaat met het vee. Maar stelt u zich eens voor dat 
het vlammetje van uw stalkerske een eigen leven gaat 
lijden. Het is werkelijk gebeurt!
op viersprong links - 1e pad rechts - 1e pad rechts
De lichtjes die boven moerassen ontstonden werden ook 
vaak stalkerskes genoemd. Men zei ook wel dat het 
zieltjes waren van ongedoopte kindjes. Zij zouden u met 
hun schoonheid de moerassen in lokken. 
Maar er zijn ook verhalen bekend van 
stalkerskes die u de weg leiden als u 
in de duisternis van de nacht hopeloos 
verdwaalt bent geraakt. Als er in dit 
bos dwaallichtjes voorkomen, dan moet 
het hier wel zijn.
1e pad links tot het centrum

Wandeling 4: Zuid-Oost
Het spookcafé

Neem het 1e pad rechts van de schuur  
Ten zuiden van Tilburg strekte zich een grote 
heidevlakte uit. U begrijpt, dit was in lang vervlogen 
tijden. Het verhaal gaat dat drie mannen uit de 
omgeving over de heide terug keerden van hun werk.
op de kruising oversteken
Eenmaal op de heide werden zij al snel ingesloten door 
een dichte mist. Zo dicht, dat zij de weg volledig 
bijster raakten. Na uren ronddolen ontwaarden ze een 
klein lichtje en dankbaar snelden zij er op af. Het licht 
kwam door het venster van een klein café waarvan 
zij het bestaan niet hadden kunnen vermoeden. En een 
gezellige boel dat het daar was. 
op de kruising oversteken
Al snel dansten ze vrolijk met de mooiste meiden en 
kregen ze gratis te drinken. Hoe lang de feestelijkheden 
duurde, wat geen van hen te vertellen. Maar toen 
over de heide het geluid van de Tilburgse kerkklokken 
weerklonk, was het middernacht...
op de kruising oversteken
...en alles was in een flits verdwenen. De mannen 
stonden daar te dansen met een oude stronk en keken 
elkaar verdwaasd aan. Zij waren die nacht op een 
heksensabbat terecht gekomen en mochten blij zijn dat 
zij het na konden vertellen.
op de 4e kruising rechtsaf naar het centrum

De Oude 
Warande
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