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Geniet!
Bezoekt u graag historische gebouwen, unieke musea of bijzonder 

religieus erfgoed? Of bent u meer geïnteresseerd in evenementen 

van (inter)nationale allure? 

Vertoeft u graag op of in het water? Of zoekt u uw rust en ruimte 

liever in een bos- of hegrijke omgeving?

In het Land van Cuijk hoeft u niet te kiezen. We hebben het. Allemaal. 

Onze regio staat niet alleen bekend om de bezienswaardigheden, de 

talrijke activiteiten en de ongekende fi ets- en wandelmogelijkheden. 

Het Land van Cuijk staat ook voor Een Goei Leven. Te danken aan 

onder meer de gastvrije inwoners die, als vanzelfsprekend, voor 

elkaar én voor anderen zorgen. Bij ons Goei Leven hoort ook 

heerlijk én eerlijk eten, vaak met ingrediënten uit de eigen regio én 

altijd met passie bereid.

Kom naar het Land van Cuijk en ervaar zelf wat Een Goei Leven is. 

En geniet! 

Antoine Walraven

voorzitter Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk RBT 

Colofon
Het Land van Cuijk Magazine is een gezamenlijke uitgave 

van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van 

Cuijk, Cybox internet & communicatie in Boxmeer en Vita 

Magazine.

Teksten
Eefke Peeters (Eefkepeeters.nl), Erik Jansen en anderen.

Coverfoto
Weijsters & Kooij vormgevers

Vormgeving
Cybox internet & communicatie

Illustraties en plattegronden
Cybox internet & communicatie

De inhoud van dit magazine is met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig.

Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden of wijzigingen kan 

niet worden aanvaard.

© Regionaal voor Toerisme Land van Cuijk

Cybox.nl / Vita-Magazine.nl / Rbtlandvancuijk.nl

Titel?
Tekst?

Antoine Walraven (midden) wordt gefl ankeerd 

door Martien Bos, topkok en oprichter van het 

Smaakcentrum, de winnaars van Keukenbazen 

2016 en onderneemster Miriam van den Broek, 

bedenkster van onder meer de Land van Cuijk 

Burger en de Land van Cuijk Kroket.

BIJ DE COVERFOTO 

Op de foto staan Willem van Oranje en zijn eerste echtgenote, 

Anna van Egmond. Anna was ook wel bekend als Anna van 

Buren. Anna is geboren in Grave. Haar exacte geboortedag is 

niet bekend maar het moet in maart van 1533 zijn geweest. 

Anna overleed al op 25-jarige leeftijd aan de gevolgen 

van een longontsteking. Het verhaal van Willem en Anna 

wordt nagespeeld tijdens het 

Historisch Spektakel Grave, 

dat vanwege de uitbraak 

van het Coronavirus is 

verzet naar het voorjaar van 

2021. Willem en Anna zijn 

dan met hun hofhouding 

te bewonderen in de 

Hampoort.

Het idee en de kleding zijn 

afkomstig van het in 1527 

opgerichte Cloveniersgilde. 

Beleef de tijdreis door het 

Land van Cuijk. Kijk in het 

hart van dit magazine 

vanaf pagina 25!
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Grave: ‘het leven 
          is er een feest’
Liefl ijk gelegen aan de meanderende Maas is vestingstad Grave een parel in het landschap. Velen streden in de loop der eeuwen 

om het bezit van het strategisch belangrijke bolwerk. Spanjaarden, Fransen, katholieken, protestanten en geallieerden beleefden 

er in de loop naar machtsomwentelingen cruciale overwinningen en nederlagen. 

De meest belegerde, kapot geschoten en herbouwde stad 

in Nederland is daardoor ook een speeltuin voor vermaarde 

architecten geworden. Ralph Erskine, Jan de Jong (Bossche School), 

Crepain en West8 tekenden innovatieve deelplannen voor de 

geboortestad van Anna van Egmond (van Buren), de eerste vrouw 

van vader des vaderlands Willem van Oranje.

Wandelend over de restanten van haar verwoeste kasteel is nu 

nog Het Arsenaal te zien dat ongeschonden de strijd overleefde. 

Liefhebbers van literatuur vangen in de sfeervolle, ommuurde 

leestuin van de bibliotheek een glimp op van de rijke historie: een 

15e eeuwse muur van de kruidentuin van het kasteel bepaalt er de 

sfeer. 

‘Bij God en in de Graaf”
Het is maar één voorbeeld in het stadje waar altijd iets te beleven 

is. ‘Bij God en in de Graaf is alles mogelijk’ is een plaatselijke 

levenswijsheid. Struinend door de historische, smalle stegen 

en sfeervolle woonhofjes voel je de spanning: elk moment kan 

er iets gebeuren. Het heeft de inwoners door de eeuwen heen 

gevormd met opmerkelijke karaktereigenschappen: fl exibiliteit, 

doorzettingsvermogen én moed. 

Het was de Graafse hofarts dr. Wier die in de middeleeuwen succesvol 

de (wetenschappelijke) strijd aanbond tegen de heksenjachten in 

Europa. De Graafse luchtvaartpionier en KLM-gezagvoerder Jan 

Hondong leidde onder barre weersomstandigheden de eerste 

transatlantische vlucht naar Caribisch gebied. De missie slaagde 

waarmee de basis voor de hedendaagse lijnvluchten gelegd is. 

Feestvieren en gastvrijheid
Ook dat soort gebeurtenissen heeft het karakter van Grave 

gevormd: feestvieren en gastvrijheid is er zo ongeveer uitgevonden. 

Dat merk je aan de twinkelende blikken op de terrassen en in de 

kroegen, aan de styling van gerechten in de restaurants. Maar ook 

kun je zomaar een ongezouten opmerking opvangen tussen de 

creatieve handelsgeesten van de diverse speciaalzaken. Het leven 

is er een reis, een feest. Grave, een stad waar je zeker moet zijn 

geweest.  

Oase aan natuur
Grave is omringd door een oase aan natuur. Natuurmonumenten-

oprichter Jac P. Thijsse raakte er als kind geïnspireerd voor zijn 

latere levenswerk. Geniet van de waterlelies in het Raamdal tussen 

Grave en Escharen, laat je verrassen door de zandverstuiving in de 

Gasselse bossen, ontdek de fl ora en fauna in de waterrijke ‘nieuwe 

wildernis’ Keent of ervaar de rust en mystiek bij kloosters en kerk in 

de religieuze Drie-eenheid Velp. 

Activiteiten in 2020

17 mei: EsteRun, Escharen

29 mei tot 1 juni: Pinksterfeesten, centrum Grave

12 tot 14 juni: Hippisch Festijn Grave, Escharen 

27 juni: Veteranendag, Grave

4 juli: Bekaff estival, feesttent Bekaf Grave

5 juli: Smartlappenfestival, Bekaf + centrum Grave

9 juli: Klapstoelconcert Harmonie Stad Grave, Markt Grave

14 tot 17 juli: Walk of the Dogs, Escharen

24 juli: Doorkomst Vierdaagse, Grave en Gassel

29 augustus: Openluchtfi lm Filmcafe Grave, Markt Grave

4 september: Taptoe 175 jaar Harmonie Stad Grave, Markt Grave

6 september: Speciaalbierfestival Grave, Loswal Grave

12 en 13 september: Open Monumentendagen

13 september: Pasar Malam Indische Markt, zaal Royal Catharinahof

30 en 31 oktober en 1 november: Night of the Proms Harmonie 

Stad Grave, Catharinahof, Grave

15 november: Sinterklaasintocht, Loswal + centrum Grave

27 tot 29 november: Winterfair, centrum Grave

11 december: Graafse lichtjesavond, centrum Grave

29 december: Kerstconcert Harmonie Stad Grave, Sint Elisabethkerk

Volg Grave online via

www.beleefhistorischgrave.nl  

Historisch Spektakel

Lichtjesavond

Zeskamp

Smartlappenfestival
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Motel Koolen
Ons gezellige familiehotel beschikt over 8 comfortabel ingerichte 

tweepersoonskamers en een vakantie appartement. Wij serveren 

een ontbijt in de tuinserre. 

Omringd door prachtige tuinen, grenzend aan landgoed Mariëndaal 

en op een steenworp afstand van de oude kloosters in Velp en 

vestingstadje Grave is Motel Koolen de perfecte uitvalsbasis voor 

wandelaars en fi etsers. Fietsknooppunt 80 ligt voor de deur en ook 

het wandelnetwerk loopt langs het hotel. Van hieruit kunt u prima 

het land van Cuijk verkennen. Wij beschikken over een overdekte 

fi etsenstalling en hebben fi etsverhuur.

Naturistencamping
Achter ut Huus
Welkom bij Naturistencamping Achter ut Huus in Beers waar men 

hartelijk verwelkomd wordt door Wiel en Maria die de camping al 

ruim 25 jaar gepassioneerd runnen. Deze gemoedelijke camping 

ligt op een steenworp afstand van de Kraaijenbergse Plassen en 

te midden van een prachtig fi ets-en wandelgebied. Het voormalige 

boerenbedrijf is door de jaren heen compleet verbouwd en 

omgetoverd tot een waar rustoord waar diverse sport- spel en 

ontspanningsmogelijkheden zijn. Denk aan een midgetgolfbaan, 

jeu de boule baan en een sauna. Je bent hier met je tent, camper 

of caravan welkom op één 

van de ruime staanplaatsen. 

Of reserveer een van de 

caravans, kampeerbungalow 

of de luxe bungalow.  

Achter ut Huus staat 

garant voor rust, ruimte 

en Brabantse gezelligheid. 

Achter ut Huus

Dommelsvoort 7, Beers

0485-312996 

info@achteruthuus.nl

www.achteruthuus.nl

Motel Koolen

Tolschestraat 1 Velp / Grave

info@motelkoolen.nl

www.motelkoolen.nl

Ontdek Land van Cuijk 
vanuit de lucht
Het Land van Cuijk is dankzij haar brede fi etspaden en 

bijzondere routes aantrekkelijk voor fi etsers en wandelaars. 

Maar minstens zo interessant is het om het Land van Cuijk 

vanuit de lucht te bekijken. Dat kan! Boek een vaart met de 

Land van Cuijk Ballon en ontdek zelf hoe mooi deze regio 

is. Kijk op www.ballonvaren-grave.nl voor de mogelijkheden.

De Land van Cuijk Ballon is vijf jaar geleden  aangeschaft 

door de ervaren ballonvaarder Paschal Noor uit Grave. Met 

fi nanciële steun van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk 

is de ballon uitgevoerd in de groen-witte kleuren van deze 

regio.

In het afgelopen jaar heeft de Land van Cuijk Ballon meer 

dan 50 vaarten gemaakt in binnen- en buitenland. Zo heeft 

de Land van Cuijk Ballon deelgenomen aan grote festivals 

in Tannheim (Oostenrijk), Metz (Frankrijk), Kevelaer en Mehr 

(Duitsland) en Hardenberg, Gemert én Grave. Deze festivals 

werden bezocht door in totaal meer dan 130.000 bezoekers. 

Tijdens het -voorlopig laatste- Ballonfestival in Grave is ook 

een modelversie van de Land van Cuijk Ballon ten doop 

gehouden.



  

Land van Cuijk 
herdenkt 75 jaar bevrijding
In het najaar van 1944 kwam in het Land van Cuijk een einde aan 

de Tweede Wereldoorlog. Enkele maanden later werden ook de 

andere delen van Nederland bevrijd. Komend jaar wordt ook in 

het Land van Cuijk stilgestaan bij het feit dat Nederland al 75 jaar 

in vrijheid leeft. 

Met tentoonstellingen, theaterproducties, evenementen, extra 

openstellingen van musea en fi ets- en wandelroutes wordt de 

bevrijding van het Land van Cuijk én Nederland herdacht. 

Het Land van Cuijk heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

oorlogsgeschiedenis. Hier vielen de Duitsers ons land binnen (Slag 

om Mill in 1940), hier werd tijdens operatie Market Garden de eerste 

brug (Thompsonbrug in Grave) heroverd en hier leverden Duitsers, 

Amerikanen en Britten een bitter gevecht (Slag om Overloon in 

1944) om vierkante kilometers grondgebied.

Voor een  actuele kalender van de herdenkingsactivititeiten in 

het Land van Cuijk verwijzen wij graag naar de agenda op www.

landvancuijkremembers.nl

Fietsroutes
In het Land van Cuijk kan ook fi etsend en wandelend de impact 

die de oorlog heeft gehad op de regio en haar bewoners worden 

ervaren. We brengen graag twee fi etsroutes extra onder de 

aandacht:

‘Aan de andere kant’
Een bijzondere fi etsroute van 59 kilometer tussen de Duitse 

Oorlogsbegraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn en het 

Oorlogsmuseum in het Brabantse Overloon. De route voert 

niet alleen door prachtig landelijk gebied, maar fi etsers  worden 

onderweg ook regelmatig geconfronteerd met de spanningsvelden 

van de Tweede Wereldoorlog: ‘geallieerd’ tegenover ‘Duits’, ‘goed’ 

tegenover ‘fout’ en, bovenal, ‘levend’ tegenover ‘dood’.

Komt u met de auto, dan kunt u gratis parkeren bij de Duitse 

Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn of bij het Oorlogsmuseum. Van 

daaruit fi etst u een rondje door het gebied. Vergeet niet om over 

de nieuwe fi etsbrug (gratis!) door het Oorlogsmuseum te fi etsen.

De fi etsroute is te verkrijgen bij onder meer Oorlogsmuseum 

Overloon.

‘In het spoor van de oorlog’
VisitBrabant heeft, in samenwerking met onder meer het Regionaal 

Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, een herinneringsroute van 

36 kilometer ontwikkeld die gaat van Mill naar Grave – en weer 

terug. De route start bij De Valkhoeve in Mill en gaat via de Peel-

Raamstelling (Aspergemonument) en landgoed Tongelaar naar 

Grave (Kazemattemuseum). Via Langenboom en De Kuilen keert u 

weer terug bij de startlocatie. 

De route is eind april, begin mei ook een van de twee pop up-routes 

van Brabant Remembers. Op 25 en 26 april, op 2 3, 4 en 5 mei en op 

9 en 10 mei is bij De Valkhoeve een tentoonstelling te zien over het 

voormalige vliegveld en is het Kazemattenmuseum extra geopend.

Herinneringspark 
Koude Oorlog
voormalig MOB-complex, Boompjesweg 

2, Landhorst • zaterdag en zondag 

tussen 11.00 – 16.00 uur • www.

coldwar.nl

Aspergemonument en 
Peel-Raamstelling
‘Kijkkazemat’, Hoogveldseweg 1 in Mill 

(naast hotel Fitland) • Rondleidingen 

op afspraak: Theo Peters, telefoon 

0485–45 21 30 • 

www.stichtingsporenvandeoorlog.nl

Kazemattenmuseum en 
Thompsonbrug in Grave
Mars en Wijthdijk in Grave 

het museum is van april tot en met 

oktober geopend op zaterdag en 

zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

www.graafskazemattenmuseum.nl

1

2

3

Kazemat Katwijk-Zuid 
Everdineweerd 27, Katwijk • 

Te bezichtigen op afspraak: 06–

31089372 • www.standhouden.nl 

Museum Van Postzegel 
tot Tank
Groeningsestraat 44a, Groeningen • 

Geopend op 5 juli, 20 september, 

4 oktober en 22 november, tussen 

11.00 en 16.00 uur, of op afspraak via 

0478–631683 • 

www.vanpostzegeltottank.nl

Oorlogsmuseum Overloon
Museumpark 1, Overloon • 

Openingstijden: maandag tot en met 

vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 

zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 

uur. • www.oorlogsmuseum.nl 
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Waterchalets 
Je vindt bij ‘t Loo luxe 

chaletplaatsen aan het water 

met de mogelijkheid voor 

een eigen bootligplaats. 

Deze waterchalets zijn te 

huur én te koop.  Het zijn 

ruime, compleet ingerichte 

chalets van ruim 70 vierkante 

meter en van alle gemakken 

voorzien. Denk hierbij aan 

een keurige badkamer, een compleet ingerichte keuken met onder 

andere een vaatwasser, combimagnetron, koel-vriescombinatie, 

airco en minimaal twee slaapkamers met fi jne boxsprings. De 

chalets hebben uitzicht op het water en een grote schuifdeur die 

je naar de voorzijde van het overdekte terras brengt.  Meer weten? 

Neem gerust contact op met Watersport Camping ‘t Loo.

Pannenkoeken
Bij Herberghe de Pannencoecke ontdek je de Brabantse 

gezelligheid. Proef hier pannenkoeken zoals ze horen te zijn! Ga 

bijvoorbeeld voor de favoriet met geitenkaas. Of laat je verrassen 

door de Indische met gefrituurde kiphaas-stukjes. Geen zin in 

pannenkoeken? Dan kun je 

ook kiezen voor een heerlijke 

lunch, voordeelmenu of 

één van de andere vlees- 

of visgerechten. Over 

het toetje hoef je niet te 

twijfelen; Coupe Herberghe 

de Pannecoecke met 

walnotenijs is een absolute 

favoriet.  Na je bezoek aan deze locatie de omgeving verder 

verkennen? Neem dan de fi ets- en wandelroutes mee én bij pech is 

er de ANWB rijwielhulpkist. Kortom: ervaar zelf waarom Herberghe 

de Pannecoecke al meer dan veertig jaar een begrip is in de regio!

Met de boot
‘t Loo heeft tevens een 

jachthaven, waar boten tot 

20 meter van harte welkom 

zijn. Dankzij de directe 

verbinding met de Maas is 

dit ideaal voor eenieder die 

met de boot op vakantie 

gaat. Of het nu gaat om een 

eenmalige overnachting 

aan de passantensteiger 

of om een vaste ligplaats; het kan allemaal bij Jachthaven ‘t Loo, 

waar je tevens kunt genieten van alle faciliteiten van de camping.  

De professionals van de watersportwinkel kunnen je zelfs helpen bij 

het onderhoud van de boot en motoren.

Ligt je boot nog niet in het water, dan kun je tevens gebruikmaken 

van de openbare trailerhelling om zo de Kraaijenbergse Plassen te 

bevaren.

Wil je nog meer over De Kraaijenbergse Plassen 

ontdekken, bezoek dan 

www.kraaijenbergseplassen.nl

Dagje uit
Bij Ceulemans is hét ideale 

vertrekpunt voor een dagje 

vertoeven op het water. 

Je kunt hier een zeilboot, 

kano, motorboot of SUP- Board huren en lekker genieten op 

de Kraaijenbergse Plassen. Op het water ervaar je ultieme 

vrijheid. Lekker actief bezig zijn of juist helemaal tot rust komen.

Bij Ceulemans is tevens een CWO erkende zeilschool en dus weet 

menig waterrat de weg te vinden om hier zeilles te krijgen of een 

zeilcursus te volgen. Deze gastvrije groepsaccommodatie ligt pal 

aan het water en is ook een heerlijke plek om mooie wandel- en 

fi etstochten te ondernemen. Veel families, vrienden, verenigingen 

en scholen hebben hier leuke activiteiten en herinneringen 

gecreëerd, zoals samen vlotten bouwen. Bent u ook toe aan een 

onvergetelijk schoolkamp, inspirerend bedrijfsuitje of memorabel 

familieweekend? U heeft met Bij Ceulemans het juiste adres 

gevonden! 

Vakantie vieren 
De Kraaijenbergse Plassen zijn bij uitstek een gebied waar je 

langer wil verblijven dan één dag. Dan ben je aan het juiste adres 

bij Watersport Camping t Loo. Het maakt niet uit of je de voorkeur 

geeft aan een tent, caravan, camper, chalet of boot – al ruim 25 

jaar kun je hier genieten 

van een heerlijke vakantie. 

Op loopafstand van de cam-

ping bevinden zich twee 

uitgestrekte zwemstranden 

waar het heerlijk toeven is. 

Zelf het water op? Huur dan 

een sloep. Verder wordt er 

in het hoogseizoen van alles 

georganiseerd voor jong en oud.  Je vindt hier 45 luxe chaletplaatsen 

aan het water met de mogelijkheid voor een eigen bootligplaats. 

Neem voor meer informatie contact op met Watersport Camping 

‘t Loo.

De Kraaijenbergse Plassen
De Kraaijenbergse Plassen vormen een uniek watersportgebied van bijna vijfhonderd hectare nabij Cuijk. Op én rond het water is van 

alles te beleven. Tijd om een kijkje te nemen bij vijf ondernemers die in dit gebied voor een onvergetelijke ervaring zorgen.

Waterchalets ‘t Loo 

Hardweg 10, Linden 

0485-312003 

www.campinghetloo.nl

Herberghe de Pannecoecke 

Kerkstraat 11, Linden 

0485-314378 

www.pannenkoekenhuislinden.nl

Bij Ceulemans - 

Groepsaccommodaties en zeilen 

Kerkeveld 10, Beers 

06-44859002 

www.bijceulemans.nl

Watersport Camping ‘t Loo 

Hardweg 10, Linden

0485-312003 

www.campinghetloo.nl

Jachthaven ‘t Loo 

Hardweg 15, Linden 

0485-311951 

www.jachthavenhetloo.nl

Uniek watersportgebied bij Cuijk
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Waterchalets 
Je vindt bij ‘t Loo luxe 

chaletplaatsen aan het water 

met de mogelijkheid voor 

een eigen bootligplaats. 

Deze waterchalets zijn te 

huur én te koop.  Het zijn 

ruime, compleet ingerichte 

chalets van ruim 70 vierkante 

meter en van alle gemakken 

voorzien. Denk hierbij aan 

een keurige badkamer, een compleet ingerichte keuken met onder 

andere een vaatwasser, combimagnetron, koel-vriescombinatie, 

airco en minimaal twee slaapkamers met fi jne boxsprings. De 

chalets hebben uitzicht op het water en een grote schuifdeur die 

je naar de voorzijde van het overdekte terras brengt.  Meer weten? 

Neem gerust contact op met Watersport Camping ‘t Loo.

Pannenkoeken
Bij Herberghe de Pannencoecke ontdek je de Brabantse 

gezelligheid. Proef hier pannenkoeken zoals ze horen te zijn! Ga 

bijvoorbeeld voor de favoriet met geitenkaas. Of laat je verrassen 

door de Indische met gefrituurde kiphaas-stukjes. Geen zin in 

pannenkoeken? Dan kun je 

ook kiezen voor een heerlijke 

lunch, voordeelmenu of 

één van de andere vlees- 

of visgerechten. Over 

het toetje hoef je niet te 

twijfelen; Coupe Herberghe 

de Pannecoecke met 

walnotenijs is een absolute 

favoriet.  Na je bezoek aan deze locatie de omgeving verder 

verkennen? Neem dan de fi ets- en wandelroutes mee én bij pech is 

er de ANWB rijwielhulpkist. Kortom: ervaar zelf waarom Herberghe 

de Pannecoecke al meer dan veertig jaar een begrip is in de regio!

Met de boot
‘t Loo heeft tevens een 

jachthaven, waar boten tot 

20 meter van harte welkom 

zijn. Dankzij de directe 

verbinding met de Maas is 

dit ideaal voor eenieder die 

met de boot op vakantie 

gaat. Of het nu gaat om een 

eenmalige overnachting 

aan de passantensteiger 

of om een vaste ligplaats; het kan allemaal bij Jachthaven ‘t Loo, 

waar je tevens kunt genieten van alle faciliteiten van de camping.  

De professionals van de watersportwinkel kunnen je zelfs helpen bij 

het onderhoud van de boot en motoren.

Ligt je boot nog niet in het water, dan kun je tevens gebruikmaken 

van de openbare trailerhelling om zo de Kraaijenbergse Plassen te 

bevaren.

Wil je nog meer over De Kraaijenbergse Plassen 

ontdekken, bezoek dan 

www.kraaijenbergseplassen.nl

Dagje uit
Bij Ceulemans is hét ideale 

vertrekpunt voor een dagje 

vertoeven op het water. 

Je kunt hier een zeilboot, 

kano, motorboot of SUP- Board huren en lekker genieten op 

de Kraaijenbergse Plassen. Op het water ervaar je ultieme 

vrijheid. Lekker actief bezig zijn of juist helemaal tot rust komen.

Bij Ceulemans is tevens een CWO erkende zeilschool en dus weet 

menig waterrat de weg te vinden om hier zeilles te krijgen of een 

zeilcursus te volgen. Deze gastvrije groepsaccommodatie ligt pal 

aan het water en is ook een heerlijke plek om mooie wandel- en 

fi etstochten te ondernemen. Veel families, vrienden, verenigingen 

en scholen hebben hier leuke activiteiten en herinneringen 

gecreëerd, zoals samen vlotten bouwen. Bent u ook toe aan een 

onvergetelijk schoolkamp, inspirerend bedrijfsuitje of memorabel 

familieweekend? U heeft met Bij Ceulemans het juiste adres 

gevonden! 

Vakantie vieren 
De Kraaijenbergse Plassen zijn bij uitstek een gebied waar je 

langer wil verblijven dan één dag. Dan ben je aan het juiste adres 

bij Watersport Camping t Loo. Het maakt niet uit of je de voorkeur 

geeft aan een tent, caravan, camper, chalet of boot – al ruim 25 

jaar kun je hier genieten 

van een heerlijke vakantie. 

Op loopafstand van de cam-

ping bevinden zich twee 

uitgestrekte zwemstranden 

waar het heerlijk toeven is. 

Zelf het water op? Huur dan 

een sloep. Verder wordt er 

in het hoogseizoen van alles 

georganiseerd voor jong en oud.  Je vindt hier 45 luxe chaletplaatsen 

aan het water met de mogelijkheid voor een eigen bootligplaats. 

Neem voor meer informatie contact op met Watersport Camping 

‘t Loo.

De Kraaijenbergse Plassen
De Kraaijenbergse Plassen vormen een uniek watersportgebied van bijna vijfhonderd hectare nabij Cuijk. Op én rond het water is van 

alles te beleven. Tijd om een kijkje te nemen bij vijf ondernemers die in dit gebied voor een onvergetelijke ervaring zorgen.

Waterchalets ‘t Loo 

Hardweg 10, Linden 

0485-312003 

www.campinghetloo.nl

Herberghe de Pannecoecke 

Kerkstraat 11, Linden 

0485-314378 

www.pannenkoekenhuislinden.nl

Bij Ceulemans - 

Groepsaccommodaties en zeilen 

Kerkeveld 10, Beers 

06-44859002 

www.bijceulemans.nl

Watersport Camping ‘t Loo 

Hardweg 10, Linden

0485-312003 

www.campinghetloo.nl

Jachthaven ‘t Loo 

Hardweg 15, Linden 

0485-311951 

www.jachthavenhetloo.nl

Uniek watersportgebied bij Cuijk
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Cuijk heeft
het allemaal!
De Romeinen wisten het 2000 jaar 

geleden al: Cuijk is de perfecte plek voor 

vrijetijdsbesteding, wonen, werken en 

ondernemen. Ook het Cuijk van nu – een 

gemeente met zo’n 25.000 inwoners – biedt 

opvallend veel faciliteiten en kansen voor 

toeristen, inwoners en ondernemers. Dit maakt Cuijk, samen 

met de kerkdorpen Beers, Haps, Katwijk, Linden, Sint Agatha 

en Vianen, een bijzondere plek met een uniek verleden, een 

dynamisch heden en een kansrijke toekomst.

Ontspannen
Wandelen, fi etsen, roeien, kanoën, surfen, zeilen, 

duiken, vissen, strandrecreatie: het kan allemaal in Cuijk.

De Kraaijenbergse Plassen bieden alle denkbare mogelijkheden 

voor ontspanning en vertier. Voor liefhebbers van wandel- en 

fi etstochten heeft Cuijk - als belangrijk knooppunt in het Brabantse 

fi etsroutenetwerk – ruim voldoende keuze. Tijdens een wandeling 

langs de Maas kunt u genieten van de mooie natuur en het 

veerpontje nemen naar de overkant. Natuurlijk staat Cuijk bekend 

om haar jaarlijkse evenementen, zoals de Kuukse Elfkroegetocht, 

Cuijk Keigoed, het VierdaagseFeest en Cultuur aan de Maas.

Tijdreizen
U kunt ook besluiten om een uitstap te maken naar Het Romeinse 

Rijk. Cuijk heeft een indrukwekkend verleden dat u kunt beleven 

in het museum Ceuclum en in delen van de Cuijkse Cultuurstraat.

De oudheidkundige schatkamer in museum Ceuclum geeft vondsten 

prijs uit alle historische periodes. Bijzonder zijn de restanten van de 

in de Maas bij Cuijk aangetroff en Romeinse brug. En het perfect 

geconserveerde Romeinse schoeisel, een voor Europa zeldzaam te 

noemen sandaal.  

Wonen
Bent u erg gecharmeerd van Cuijk?  U kunt hier prachtig wonen, 

aan het water of in het groen. Cuijk heeft een ongeëvenaarde 

ligging aan de Maas en combineert haar natuurlijke schoonheid 

met een enorme variatie aan  woningbouw. Cuijk beschikt over 

een ruim onderwijsaanbod - van kinderopvang tot middelbaar 

beroepsonderwijs - en een prachtige schouwburg in het hart van 

haar compacte centrum. In dit winkelhart vindt u een bundeling  

van (speciaal)zaken, die samen met de andere winkelstraten, het 

centrale plein en de intieme tussendoorstraatjes een winkel- en 

fl aneergebied vormen, waar het plezierig shoppen is. 

Werken en ondernemen
Ingebed tussen autosnelweg, rivier en spoorlijn heeft Cuijk een 

ideale ligging en een ruime keuze aan bedrijfslocaties. Gelegen pal 

aan de A73, zijn er snelle verbindingen met Nijmegen, Venlo en 

het Duitse Ruhrgebied. U bent in zeer korte tijd op één van de drie 

vliegvelden in de regio. Via de drukbevaren Maas zijn Cuijk en haar 

containerterminal ook over water prima bereikbaar.

Cuijk heeft een ruime variëteit aan bedrijventerreinen waaronder 

het Bedrijvenpark Laarakker waarmee ondernemingen, van klein 

tot zeer groot, uitgebreide vestigingsmogelijkheden hebben.

Of u nu op zoek bent naar een heerlijk dagje uit of een unieke plek 

om te wonen, werken of ondernemen: Cuijk heeft het allemaal.
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Paschal Noor
ballonvaarder Land van Cuijk Ballon uit Grave

“Persoonlijk vind ik het gebied rondom de Kraaijenbergse Plassen 

gigantisch mooi, zeker vanuit de lucht. Hier zie en ervaar je de rust 

van het  water en de uitgestrektheid van het landschap. Als tweede 

locatie wil ik de Maasheggen noemen. Als ware ‘postzegel’ liggen de 

weilandjes  opgesloten tussen het groen. Bijzonder om ook hier te 

genieten van de rust.”  

Op de foto geeft Paschal Noor (links) passagiers van de Land van 

Cuijk Ballon letterlijk ‘een luchtdoop’ na hun eerste vaart ooit.

Deirdre Angenent
operazangeres uit Linden

“Onze vrienden vinden Linden heerlijk. Ze noemen een bezoek aan ons 

een dagje vakantie. Als je vanaf Beers over het bruggetje aan komt 

rijden, ben je meteen in vakantiestemming.Zelf ga ik met de kinderen op 

woensdag graag naar de markt in Cuijk. Dat is echt een uitje, waarbij er 

overal wel iets te snoepen valt. Een kaasje. Een nootje. 

Daarnaast mogen we de Schouwburg niet vergeten. Ze hebben zo’n 

veelzijdig kinderprogramma mét topvoorstellingen die in alle grote 

zalen in het land spelen. Die komen gewoon naar onze Schouwburg; 

dat moeten we koesteren.”

De quote van Deirdre komt uit een serie interviews met inwoners 

van de gemeente Cuijk  over wat hun omgeving bijzonder maakt. 

Kijk voor meer verhalen op www.cuijkdoet.nl

Clean Pete
Nederlands popduo, de tweelingzussen Loes en Renée geboren 

in Sint Anthonis, opgegroeid in Sambeek

“Onze favoriete plek is de Weijer in Boxmeer. De Weijer is een prachtig 

gebouw waarin wij ruimte hebben gekregen om onszelf artistiek te 

ontwikkelen, maar ook een plek waar je als publiek voorstellingen van 

hoog niveau voor een kleine prijs kunt bezoeken. 

De Weijer wordt gedragen door een groep mensen met een grote liefde 

voor kunst en dat zie je terug in de entourage, het restaurant en het 

theater. Voor elke cultuurliefhebber is dit the place to be.”

Carolien Geurts van Kessel
onderneemster De Valkhoeve in Mill 

“Het mooiste stukje van het Land van Cuijk is natuurgebied de Kuilen in 

Mill en Langenboom. Ieder seizoen verrast de natuur hier weer en de 

weerspiegeling in het water van de bomen, de wolken en de zon verveelt 

nooit. Zonder enige twijfel de mooiste zonsondergang van het Land van 

Cuijk!”

Meer goede tips voor een bezoek zijn te 

vinden op pagina 48 of www.visitlandvancuijk.nl

Foto: Marc Nolte



  

Geniet 
van jouw
verblijf in 
het Land van 
Cuijk…

…en wij 
zorgen voor 
de zorg!

Genieten zonder Zorgen kunt u bij:

Genieten zonder Zorgen wordt 
mede mogelijk gemaakt door:

Motel Koolen Velp
Hotel Van der Valk Cuijk

Strohotel De Aalshof Haps
Landgoed De Barendonk Beers

Logement De Valkhoeve Mill
Logeerboerderij De Lummel Langenboom

Boertel De Lamperse Hei Wanroij
Groepsaccommodatie De Vilt Beugen

Vakantiecentrum Ullingse Bergen Sint Anthonis
Groepsaccommodatie D’n Twist Overloon

AEK0007_AD_GenietenZonderZorgen_A4.indd   1 28-02-19   21:09
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Cuijk geniet

Cuijk DOET!

!

www.cuijkdoet.nl

‘ Samen genieten 
van het Romeins 
verleden’

Volg ons via

Lees de verhalen en deel ook uw ervaringen! 

20143_Adv_CuijkDoet_LvC_Magazine_148x210.indd   120143_Adv_CuijkDoet_LvC_Magazine_148x210.indd   1 02-03-20   16:1202-03-20   16:12

Ons Plekske
Is er nog een Plekske vrij? 
Brabantse gezelligheid op camperplaats in Vianen.

Wie wil genieten van de Brabantse gezelligheid navigeert zijn of haar 

camper het beste naar Ons Plekske in Vianen. Hier zorgen Frans en 

Francien dat het je aan niets ontbreekt. Ze hebben werkelijk aan alle 

voorzieningen gedacht; van een luxe, verwarmd sanitair gebouw 

tot gratis WiFi, jeu de boules-baan en fi ets- en wandelroutes om de 

omgeving te verkennen. Vakantiegangers blijven hier dan ook maar 

al te graag wat langer staan. Ons Plekske is alleen toegankelijk voor 

campers.  

Campersplaats Ons Plekske 

Berkenkamp 59, Vianen

06-19021002 

www.campersplaats.nl

‘t Zusje Cuijk
Zin om eens avondvullend Bourgondisch te genieten? Kom dan 

naar het prachtige pand van Zusje in hartje Cuijk. Hier beleef je een 

gezellige avond met avondvullend tapas eten! Restaurant ’t Zusje 

kent diverse fi lialen verspreid over het hele land met het mooie 

concept waarbij gasten voor een vast bedrag kleine (tapas)gerechten 

kunnen eten. De gasten hebben keuze uit 55-60 verschillende 

(tapas)gerechten. Ook heeft ’t Zusje drie verschillende kaarten: een 

gewone kaart, een vegetarische kaart en een kinderkaart, ook in het 

Engels. 

Tevens zijn er ook tapasstrookjes 

beschikbaar voor diverse diëten/

allergieën. Zo is er zeker voor ieder 

wat wils! Bel snel of reserveer 

eenvoudig online.

‘t Zusje Cuijk

Grotestraat 40, Cuijk

0485-724999 

www.zusje.nl



  

Buitenplaats Zevenhutten 
Moment om te genieten
In natuurgebied Zevenhutten ligt het veldcafé en buitenterras 

van Buitenplaats Zevenhutten verscholen. Op het terras van de 

buitenplaats geniet je van verschillende gezichten op de landelijke 

omgeving. En van een smaakvolle kaart voor een ontbijt, lunch 

of borrel in de buitenlucht. Wat denk je van een kletskratje of 

picknickmand gevuld met lekkernijen. Of een knapzakje waarmee 

kinderen op ontdekking kunnen gaan. 

Fietsen en wandelen

En een heerlijke plek om na een enerverende wandeling in het bos 

of een fi etstocht door de omgeving even bij te tanken. Speel met 

je kinderen onze BuitenBingo om samen dieren te spotten vanaf 

het terras of tijdens een wandeling in het bos. Of vraag naar de 

Buitenplaats Zevenhutten

Hoenderberg 9, Cuijk

0485-521111

www.zevenhutten.nl

natuurkleurplaten voor de allerkleinsten. De deur van het veldcafé 

staat elke dag open voor jouw verhalen.

Voel je thuis

Heb je zelf een goed idee om iets te organiseren op de buitenplaats of 

wil je aanhaken bij suggesties die er al zijn gedaan? Een schildercursus 

of workshop mindfullness bijvoorbeeld? Met een fotoclubje of 

eropuit of een bijzondere wandeling? Een huiskamerconcert of 

natuurkoken? Laat het ons dan vooral weten, dan kunnen we kijken 

wat we wellicht samen kunnen organiseren.

Elke zondag hebben we vaste activiteiten. 

Kijk hiervoor op onze website.

Cultureel hart 
Cuijk Verrassend
Cuijk is het cultureel hart van de regio en staat bekend om de vele 

grote en ook kleinere evenementen. In het hart van Cuijk bevindt zich 

de Schouwburg waar u van een grote diversiteit aan voorstellingen 

kunt genieten. Ook in de nieuwe servicebioscoop verwelkomt men u 

graag. Daarnaast is een bezichtiging van het Ceuclummuseum zeker 

aan te bevelen. De toegang is gratis en u kunt de toren beklimmen. 

De bezoeker wordt beloond met een prachtig uitzicht over de Maas 

en Mookerheide.

Op de website van agendacuijk.nl vindt u alle evenementen en een 

top 10 van de leukste en meest verrassende uitjes. Culinair zijn 

bijvoorbeeld panoramarestaurant Horizon en De Looierij, de beste 

lunchroom van Noord-Brabant, absolute aanraders. Maar ook 

bijzondere musea, winkels en natuurgebieden vind je op de website. 

Neem een kijkje en kom gezellig naar Cuijk!

www.agendacuijk.nl
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Er zijn ook wandelarrangementen met ieder seizoen een ander 

thema. Daarbij wordt de wandeling gecombineerd met een Belevenis 

Brocante ‘Gevonden aan het Spoor’, een verhaal in de theaterzaal, 

een workshop én lekkernijen. Voor meer informatie kijk op 

www.desteenakker.nl

MILL
Langs de Sporen van de Oorlog

Nog voordat de meeste Nederlanders in de gaten hadden dat 

het land op 10 mei 1940 in oorlog was met Duitsland, was Mill 

al het toneel van zware gevechten die tot in de ochtend van 11 

mei voortduurden. Van 1 april tot en met 30 september geeft de 

Stichting Sporen van de Oorlog in Mill op verzoek rondleidingen en 

vertelt u het verhaal van deze slag. Kosten € 2,50 per persoon, met 

een minimum van € 10. Informatie via mail:  peters.t@ziggo.nl of 

per telefoon: 0485- 45130.

OVERLOON
Wandelen met de Groeter

De Overloonse Groeters vertellen op hun wandeling door het dorp 

graag over de historie van Overloon. De wandelingen worden 

gehouden op 18 mei, 1 en 15 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus.

De wandeling start om 11.00 uur. Startpunt is de Theobalduskerk in 

het centrum van Overloon, aan het 14 Oktoberplein. De rondleiding 

duurt plus minus twee uur en de te lopen afstand is circa 2 kilometer. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Fietsen met een Groeter

U kunt onder begeleiding van een gids een fi etstocht maken, die u 

voert naar historisch belangrijke locaties van Overloon. Natuurlijk 

brengt hij u naar plaatsen die verband houden met WOII en de 

Slag om Overloon, maar ook naar enkele markante plekken zoals 

een urnenveld en eeuwenoude grenspalen. De tocht voert via, 

grotendeels goed begaanbare fi etspaden, tevens door de mooie 

omgeving van dit Brabantse dorp met zijn bossen, heide en 

jeneverbessen.

De fi etstochten vinden plaats op 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3 

en 31 augustus.

Vertrek om 13.30 uur op het Museumplein in Overloon; in overleg 

kunnen de fi etstochten ook op andere dagen worden ingepland. 

Duur circa 2 tot 3 uur. De afstand is 27 kilometer. Deelname is 

gratis. U dient zelf een fi ets mee te brengen. 

SAMBEEK 
Rondleiding stuw- en sluizencomplex

Tijdens deze informatieve rondleiding komt onder andere het doel, 

de werking en de historie van de stuw en de sluizen aan bod. Ga op 

pad met een van de vrijwillige gidsen en binnen 45 minuten weet 

u precies hoe het stuw- en sluizencomplex te Sambeek werkt. De 

rondleiding is rolstoelvriendelijk. Iedere woensdag in mei tot en met 

september, aanvang om 14.00 uur en 15.00 uur.

Startplaats is De Meerstoel, Maasstraat 12 in Sambeek. De kosten 

bedragen € 3.50 per persoon, inclusief aandenken en een kop 

koffi  e of Maasheggenthee. Kinderen onder de 12 jaar gratis. 

Aanmelden via www.meerstoel.nl     

SINT AGATHA
Bezoek het Kruisherenklooster

Het klooster van Sint Agatha is het enige Nederlandse klooster dat 

al functioneert sinds de Middeleeuwen. Alle ups and downs van het 

kloosterleven in ons land hebben hier hun sporen nagelaten in de 

gebouwen, de tuinen, de (kunst)historische voorwerpen en de oude 

kloosterbibliotheek.

Op alle vrijdagen in juli en augustus is er een inlooprondleiding, 

waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft te worden. Deze duurt 

1 tot 1,5 uur. Start om 14.00 uur vanaf de ontvangsthal van het 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De kosten voor 

deelname bedragen € 4,00 per persoon.

Wandelaars zijn  dagelijks  welkom in de kloostertuin, tussen 

zonsopgang en zonsondergang. De tuin is vrij te bezoeken.

VELP
Rondleiding door het Emmausklooster en de kapel

Een gids gaat met u door het gebouw, de kerk en de tuin en vertelt 

onderweg wetenswaardigheden en anekdotes over het leven van 

de broeders in dit klooster. 

Aanvang: 14.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer twee uur. 

De entree bedraagt € 5 per persoon en er worden maximaal 

20 personen toegelaten.  Verzamelen op de parkeerplaats van 

het klooster. Vooraf aanmelden voor de rondleiding via  info@

emmausklooster.nl of 06-24547711 is verplicht. 

De rondleidingen vinden plaats op 2 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 4, 11, 

18 en 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29 augustus en 5 september.

VIERLINGSBEEK
Fietstocht ‘Door Verboden Gebied’ 

Van 1 mei tot 1 november kunt u kiezen uit twee mogelijkheden 

om per fi ets met de Groeter het gebied rondom Vierlingsbeek te 

verkennen. Deze fi etstochten zijn alleen op verzoek en de deelname 

is gratis:

• korte fi etstocht van 11 kilometer en geen stopplaats onderweg, 

ongeveer 2,5 a 3 uur. Met onderweg veel verhalen over de historie 

Vierlingsbeek, de oorlogssituatie in de periode september 1944 - 

maart 1945, de Romeinse Weg en de Maasheggen.   

• langere fi etstocht van 24 kilometer met een stopplaats onderweg, 

ongeveer 3,5 uur. Hetzelfde als hierboven maar uitgebreid met 

meer informatie over UNESCO Maasheggen. Stopplaats is De 

Schutkooi in Vortum Mullem.

Beide fi etstochten starten bij Toeristisch Informatiepunt Herberg 

Thijssen, Spoorstraat 5 in Vierlingsbeek. U dient zelf een fi ets mee 

te brengen. Informatie: Jan Hendriks 0478-631377 of Lucy Kusters 

0478-630369

Groeterwandeling in Vierlingsbeek

Wandeling op afspraak door de dorpskern van Vierlingsbeek 

van ongeveer 1 uur. Wilt u de toren beklimmen of de wandeling 

uitbreiden richting watermolen dan duurt de wandeling ca 1,5 

tot 2 uur. Deelname is gratis. Aanmelding zie gegevens fi etstocht 

Vierlingsbeek.

Wilt u ontdekken wat het Land van Cuijk écht bijzonder maakt? 

Ga dan op pad met een van onze Groeters. Zij nemen u mee 

naar plekken waar u anders niet zou komen. Zij laten u de 

unieke historie en de mooiste natuurgebieden zien én vertellen 

soms verrassende, vaak verbazingwekkende verhalen over 

onze streek. Veel Groeteractiviteiten zijn gratis, voor sommige 

activiteiten worden een kleine vergoeding gevraagd.

BEERS
Wandeling over Landgoed De Barendonk

Voor wie wil kennismaken met de historie, mysteries en verhalen van 

Landgoed De Barendonk bestaat de mogelijkheid een rondleiding 

onder leiding van Groeter Gert te boeken.  De rondleidingen zijn 

op dinsdagochtend. Aanmelden via Landgoed De Barendonk, 

Millseweg 13 Beers, telefoon 0485 - 316436. Deelname is gratis, 

minimumaantal deelnemers is 5.

BOXMEER
Groeterwandeling

Een interessante rondleiding voor iedereen die meer wil weten over 

Boxmeer. De wandeling gaat langs bijzondere bezienswaardigheden 

die normaal gesproken niet zomaar bezocht kunnen worden. 

Zoals het Kasteel, het klooster Elzendaal, het Karmelklooster en de 

basiliek. De rondleiding duurt anderhalf tot twee uur en is gratis. 

Elke donderdag, van mei tot en met september, om 10.00 uur bij 

De Weijer aan De Raetsingel 1 in Boxmeer. Aanmelden is niet nodig. 

Rondleidingen op een andere dag of tijd met een groep gaan alleen 

op afspraak en zijn niet gratis. Heeft u interesse daarvoor bel dan 

met 0485 – 573045. 

CUIJK
Kijkje in het Carillon van de Martinustoren

Van april tot en met oktober is het mogelijk om op woensdagmiddag 

tussen 14.30 en 15.30 uur de toren van de Martinuskerk te 

beklimmen en beiaardier Marcel Siebers live aan het werk te zien. 

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Rondleiding door het centrum van Cuijk

Rondleidingen onder leiding van een gids kunnen het gehele jaar 

door worden geboekt, zowel voor groepen als individuelen. De 

rondleiding kost van maandag tot en met vrijdag €1,50 per persoon, 

op zaterdag €2,50 per persoon. Aanmelden via het Toeristisch 

Informatiepunt in Cuijk, Maasstraat 17, tel. 0485 – 317644.

Archeologisch Centrum en Romeinse Tuin

Op alle woensdagen  (uitzonderingen daargelaten) van mei tot en 

met oktober zijn er gidsen aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur voor 

rondleidingen door het Archeologisch Centrum en de Romeinse 

tuin. De rondleidingen zijn gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Het Archeologisch Centrum en de Romeinse Tuin bevinden zich aan 

de Maasstraat 17 in Cuijk.

GRAVE
Wandeling door vestingstadje Grave

Op dinsdagmiddagen in juli en augustus kunt u een 

‘zomerwandeling’ onder leiding van een stadsgids volgen. Start om 

14.00 uur bij het Toeristisch Informatiepunt/ Tourist Information 

Grave bij het Historisch Stadhuis aan de Hoofdwagt. De wandeling 

duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten bedragen € 4,00 per 

persoon. Minimumaantal deelnemers is 4, het maximale aantal 25. 

Bij voorkeur vooraf aanmelden via toerismegrave@outlook.com of 

0486-870067.

Het Gemaal Van Sasse

Elke laatste zondag van de maand van april tot en met september 

is dit eerste elektrische gemaal van de regio (1928) open voor 

publiek en kunt u van 13.00 tot 17.00 uur een kijkje komen nemen. 

Rondleiders nemen bezoekers mee terug in de tijd en kijken in de 

toekomst. Ook de vispassage in Grave is te bezoeken. De entree is 

gratis. Het gemaal is te vinden aan Mars van Wijthdijk 1 in Grave.

GROENINGEN
Rondleiding Museum Van Postzegel tot Tank

Groeter Tonnie Ebben kan enthousiast vertellen over de collectie 

van zijn museum Van Postzegel tot Tank. De collectie bestaat vooral 

uit gebruiksvoorwerpen, uniformen en aanverwante spullen uit 

de periode rond de Tweede Wereldoorlog.   Er zijn rondleidingen 

5 juli, 20 september, 4 oktober en 22 november, tussen 11.00 en 

16.00 uur. Aanmelden vis niet nodig. Buiten deze periode zijn 

rondleidingen op aanvraag.

HAPS
Wandeling over het Duits Lijntje

Groeter Elles van Loenen, eigenaar van Huistheater De Steenakker 

in Haps, verzorgt bijzondere wandelingen over het Duits Lijntje. Het 

Duits Lijntje is een oude spoorlijn die van ongeveer 1870 tot 1970 

liep van Oost- naar West -Europa met als eindbestemmingen Sint 

Petersburg en Londen. De spoordijk ligt direct aan het erf van de 

woonboerderij waarin Theater De Steenakker is gevestigd. In 2020 

zijn er van april tot en met augustus wandelingen met als thema: 

‘Leven aan het spoor tijdens oorlog en rampspoed’. Collega-gids 

Peter Beelen weet oud-bewoner, geboren en getogen aan de 

Steenakker, alles te vertellen over het gebied en hoe het leven er 

vroeger aan toe ging.

Elke 2de en 4de woensdag in april, mei, juni, juli en september. De 

wandeling duurt ongeveer 60 minuten. Minimaal 8 deelnemers. 

Kosten € 6,00 p.p. inclusief kop koffi  e, thee en een verrassing. 

Aanmelden kan via email naar info@desteenakker.nl  of 

bel 0485-310920.

Met een groeter op pad 
in het Land van Cuijk



  

Er zijn ook wandelarrangementen met ieder seizoen een ander 

thema. Daarbij wordt de wandeling gecombineerd met een Belevenis 

Brocante ‘Gevonden aan het Spoor’, een verhaal in de theaterzaal, 

een workshop én lekkernijen. Voor meer informatie kijk op 

www.desteenakker.nl

MILL
Langs de Sporen van de Oorlog

Nog voordat de meeste Nederlanders in de gaten hadden dat 

het land op 10 mei 1940 in oorlog was met Duitsland, was Mill 

al het toneel van zware gevechten die tot in de ochtend van 11 

mei voortduurden. Van 1 april tot en met 30 september geeft de 

Stichting Sporen van de Oorlog in Mill op verzoek rondleidingen en 

vertelt u het verhaal van deze slag. Kosten € 2,50 per persoon, met 

een minimum van € 10. Informatie via mail:  peters.t@ziggo.nl of 

per telefoon: 0485- 45130.

OVERLOON
Wandelen met de Groeter

De Overloonse Groeters vertellen op hun wandeling door het dorp 

graag over de historie van Overloon. De wandelingen worden 

gehouden op 18 mei, 1 en 15 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus.

De wandeling start om 11.00 uur. Startpunt is de Theobalduskerk in 

het centrum van Overloon, aan het 14 Oktoberplein. De rondleiding 

duurt plus minus twee uur en de te lopen afstand is circa 2 kilometer. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Fietsen met een Groeter

U kunt onder begeleiding van een gids een fi etstocht maken, die u 

voert naar historisch belangrijke locaties van Overloon. Natuurlijk 

brengt hij u naar plaatsen die verband houden met WOII en de 

Slag om Overloon, maar ook naar enkele markante plekken zoals 

een urnenveld en eeuwenoude grenspalen. De tocht voert via, 

grotendeels goed begaanbare fi etspaden, tevens door de mooie 

omgeving van dit Brabantse dorp met zijn bossen, heide en 

jeneverbessen.

De fi etstochten vinden plaats op 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3 

en 31 augustus.

Vertrek om 13.30 uur op het Museumplein in Overloon; in overleg 

kunnen de fi etstochten ook op andere dagen worden ingepland. 

Duur circa 2 tot 3 uur. De afstand is 27 kilometer. Deelname is 

gratis. U dient zelf een fi ets mee te brengen. 

SAMBEEK 
Rondleiding stuw- en sluizencomplex

Tijdens deze informatieve rondleiding komt onder andere het doel, 

de werking en de historie van de stuw en de sluizen aan bod. Ga op 

pad met een van de vrijwillige gidsen en binnen 45 minuten weet 

u precies hoe het stuw- en sluizencomplex te Sambeek werkt. De 

rondleiding is rolstoelvriendelijk. Iedere woensdag in mei tot en met 

september, aanvang om 14.00 uur en 15.00 uur.

Startplaats is De Meerstoel, Maasstraat 12 in Sambeek. De kosten 

bedragen € 3.50 per persoon, inclusief aandenken en een kop 

koffi  e of Maasheggenthee. Kinderen onder de 12 jaar gratis. 

Aanmelden via www.meerstoel.nl     

SINT AGATHA
Bezoek het Kruisherenklooster

Het klooster van Sint Agatha is het enige Nederlandse klooster dat 

al functioneert sinds de Middeleeuwen. Alle ups and downs van het 

kloosterleven in ons land hebben hier hun sporen nagelaten in de 

gebouwen, de tuinen, de (kunst)historische voorwerpen en de oude 

kloosterbibliotheek.

Op alle vrijdagen in juli en augustus is er een inlooprondleiding, 

waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft te worden. Deze duurt 

1 tot 1,5 uur. Start om 14.00 uur vanaf de ontvangsthal van het 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De kosten voor 

deelname bedragen € 4,00 per persoon.

Wandelaars zijn  dagelijks  welkom in de kloostertuin, tussen 

zonsopgang en zonsondergang. De tuin is vrij te bezoeken.

VELP
Rondleiding door het Emmausklooster en de kapel

Een gids gaat met u door het gebouw, de kerk en de tuin en vertelt 

onderweg wetenswaardigheden en anekdotes over het leven van 

de broeders in dit klooster. 

Aanvang: 14.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer twee uur. 

De entree bedraagt € 5 per persoon en er worden maximaal 

20 personen toegelaten.  Verzamelen op de parkeerplaats van 

het klooster. Vooraf aanmelden voor de rondleiding via  info@

emmausklooster.nl of 06-24547711 is verplicht. 

De rondleidingen vinden plaats op 2 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 4, 11, 

18 en 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29 augustus en 5 september.

VIERLINGSBEEK
Fietstocht ‘Door Verboden Gebied’ 

Van 1 mei tot 1 november kunt u kiezen uit twee mogelijkheden 

om per fi ets met de Groeter het gebied rondom Vierlingsbeek te 

verkennen. Deze fi etstochten zijn alleen op verzoek en de deelname 

is gratis:

• korte fi etstocht van 11 kilometer en geen stopplaats onderweg, 

ongeveer 2,5 a 3 uur. Met onderweg veel verhalen over de historie 

Vierlingsbeek, de oorlogssituatie in de periode september 1944 - 

maart 1945, de Romeinse Weg en de Maasheggen.   

• langere fi etstocht van 24 kilometer met een stopplaats onderweg, 

ongeveer 3,5 uur. Hetzelfde als hierboven maar uitgebreid met 

meer informatie over UNESCO Maasheggen. Stopplaats is De 

Schutkooi in Vortum Mullem.

Beide fi etstochten starten bij Toeristisch Informatiepunt Herberg 

Thijssen, Spoorstraat 5 in Vierlingsbeek. U dient zelf een fi ets mee 

te brengen. Informatie: Jan Hendriks 0478-631377 of Lucy Kusters 

0478-630369

Groeterwandeling in Vierlingsbeek

Wandeling op afspraak door de dorpskern van Vierlingsbeek 

van ongeveer 1 uur. Wilt u de toren beklimmen of de wandeling 

uitbreiden richting watermolen dan duurt de wandeling ca 1,5 

tot 2 uur. Deelname is gratis. Aanmelding zie gegevens fi etstocht 

Vierlingsbeek.

Wilt u ontdekken wat het Land van Cuijk écht bijzonder maakt? 

Ga dan op pad met een van onze Groeters. Zij nemen u mee 

naar plekken waar u anders niet zou komen. Zij laten u de 

unieke historie en de mooiste natuurgebieden zien én vertellen 

soms verrassende, vaak verbazingwekkende verhalen over 

onze streek. Veel Groeteractiviteiten zijn gratis, voor sommige 

activiteiten worden een kleine vergoeding gevraagd.

BEERS
Wandeling over Landgoed De Barendonk

Voor wie wil kennismaken met de historie, mysteries en verhalen van 

Landgoed De Barendonk bestaat de mogelijkheid een rondleiding 

onder leiding van Groeter Gert te boeken.  De rondleidingen zijn 

op dinsdagochtend. Aanmelden via Landgoed De Barendonk, 

Millseweg 13 Beers, telefoon 0485 - 316436. Deelname is gratis, 

minimumaantal deelnemers is 5.

BOXMEER
Groeterwandeling

Een interessante rondleiding voor iedereen die meer wil weten over 

Boxmeer. De wandeling gaat langs bijzondere bezienswaardigheden 

die normaal gesproken niet zomaar bezocht kunnen worden. 

Zoals het Kasteel, het klooster Elzendaal, het Karmelklooster en de 

basiliek. De rondleiding duurt anderhalf tot twee uur en is gratis. 

Elke donderdag, van mei tot en met september, om 10.00 uur bij 

De Weijer aan De Raetsingel 1 in Boxmeer. Aanmelden is niet nodig. 

Rondleidingen op een andere dag of tijd met een groep gaan alleen 

op afspraak en zijn niet gratis. Heeft u interesse daarvoor bel dan 

met 0485 – 573045. 

CUIJK
Kijkje in het Carillon van de Martinustoren

Van april tot en met oktober is het mogelijk om op woensdagmiddag 

tussen 14.30 en 15.30 uur de toren van de Martinuskerk te 

beklimmen en beiaardier Marcel Siebers live aan het werk te zien. 

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Rondleiding door het centrum van Cuijk

Rondleidingen onder leiding van een gids kunnen het gehele jaar 

door worden geboekt, zowel voor groepen als individuelen. De 

rondleiding kost van maandag tot en met vrijdag €1,50 per persoon, 

op zaterdag €2,50 per persoon. Aanmelden via het Toeristisch 

Informatiepunt in Cuijk, Maasstraat 17, tel. 0485 – 317644.

Archeologisch Centrum en Romeinse Tuin

Op alle woensdagen  (uitzonderingen daargelaten) van mei tot en 

met oktober zijn er gidsen aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur voor 

rondleidingen door het Archeologisch Centrum en de Romeinse 

tuin. De rondleidingen zijn gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Het Archeologisch Centrum en de Romeinse Tuin bevinden zich aan 

de Maasstraat 17 in Cuijk.

GRAVE
Wandeling door vestingstadje Grave

Op dinsdagmiddagen in juli en augustus kunt u een 

‘zomerwandeling’ onder leiding van een stadsgids volgen. Start om 

14.00 uur bij het Toeristisch Informatiepunt/ Tourist Information 

Grave bij het Historisch Stadhuis aan de Hoofdwagt. De wandeling 

duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten bedragen € 4,00 per 

persoon. Minimumaantal deelnemers is 4, het maximale aantal 25. 

Bij voorkeur vooraf aanmelden via toerismegrave@outlook.com of 

0486-870067.

Het Gemaal Van Sasse

Elke laatste zondag van de maand van april tot en met september 

is dit eerste elektrische gemaal van de regio (1928) open voor 

publiek en kunt u van 13.00 tot 17.00 uur een kijkje komen nemen. 

Rondleiders nemen bezoekers mee terug in de tijd en kijken in de 

toekomst. Ook de vispassage in Grave is te bezoeken. De entree is 

gratis. Het gemaal is te vinden aan Mars van Wijthdijk 1 in Grave.

GROENINGEN
Rondleiding Museum Van Postzegel tot Tank

Groeter Tonnie Ebben kan enthousiast vertellen over de collectie 

van zijn museum Van Postzegel tot Tank. De collectie bestaat vooral 

uit gebruiksvoorwerpen, uniformen en aanverwante spullen uit 

de periode rond de Tweede Wereldoorlog.   Er zijn rondleidingen 

5 juli, 20 september, 4 oktober en 22 november, tussen 11.00 en 

16.00 uur. Aanmelden vis niet nodig. Buiten deze periode zijn 

rondleidingen op aanvraag.

HAPS
Wandeling over het Duits Lijntje

Groeter Elles van Loenen, eigenaar van Huistheater De Steenakker 

in Haps, verzorgt bijzondere wandelingen over het Duits Lijntje. Het 

Duits Lijntje is een oude spoorlijn die van ongeveer 1870 tot 1970 

liep van Oost- naar West -Europa met als eindbestemmingen Sint 

Petersburg en Londen. De spoordijk ligt direct aan het erf van de 

woonboerderij waarin Theater De Steenakker is gevestigd. In 2020 

zijn er van april tot en met augustus wandelingen met als thema: 

‘Leven aan het spoor tijdens oorlog en rampspoed’. Collega-gids 

Peter Beelen weet oud-bewoner, geboren en getogen aan de 

Steenakker, alles te vertellen over het gebied en hoe het leven er 

vroeger aan toe ging.

Elke 2de en 4de woensdag in april, mei, juni, juli en september. De 

wandeling duurt ongeveer 60 minuten. Minimaal 8 deelnemers. 

Kosten € 6,00 p.p. inclusief kop koffi  e, thee en een verrassing. 

Aanmelden kan via email naar info@desteenakker.nl  of 

bel 0485-310920.

Met een groeter op pad 
in het Land van Cuijk
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Een Goei Leven in 
het Land van Cuijk

Een prachtige, groene omgeving. Gastvrije mensen om je heen. 

Heerlijk en eerlijk eten. En alles wat je écht nodig hebt dicht in de 

buurt. Dát is een Goei Leven in het Land van Cuijk – en daar zijn 

we trots op!

17 MEI: FOODTOUR CUIJK
Een heerlijke culinaire wandeling langs verschillende 

horecabedrijven in het centrum van Cuijk van 12.00 tot 17.00 

uur. Deelnemers kunnen voor slechts € 11 genieten van liefst 10 

heerlijke gerechtjes. De FoodTour Cuijk wordt georganiseerd door 

studenten van ROC De Leijgraaf.

17 MEI: ONS PLATTELANDSRONDJE
Kies een van de vier verrassende routes langs de plattelandsbedrijven 

in het Land van Cuijk. De routes kunnen op de fi ets, wandelend 

of met de auto worden afgelegd. Knuff el de biggetjes, struin 

door de moestuin en boomgaard, doe mee aan kookworkshops, 

geniet van livemuziek en vergeet niet te proeven van de 

lekkere streekgerechten. Voor het programma en de routes zie 

www.onsplattelandsrondje.nl 

19 • 20 • 21 JUNI 
NACHT VAN EEN GOEI LEVEN
Ontdek het Goeie Leven in het Land van Cuijk en beleef, samen 

met anderen, drie dagen lang feesten, proeverijen en zomerse 

activiteiten op bijzondere locaties in het Land van Cuijk: op het 

water, in de bossen, aan pleinen en in het veld.

Met onder meer spannende wandelingen in het schemerdonker, 

pop-up diners op het water, kampvuurtjes, muziek, theater onder 

de sterren, proeverijen van streekproducten en   mini-festivals.

Voor meer informatie, routes, arrangementen & tickets:

www.goeileven.nl

21 JUNI: BOERENBRUNCH TUSSEN DE KOEIEN
Op zondag 21 juni organiseert ZLTO een ‘boerenbrunch’ tussen 

de melkkoeien van de familie Raaijmakers in Oploo. Vanaf  11.00 

uur kun je je strobaal aanschuiven en genieten van lekkere 

streekproducten. De brunch kost € 12,50 per volwassene, kinderen 

t/m 12 jaar € 5. Voor meer informatie of reserveringen mail 

naar boerenbrunchzlto@gmail.com. Ben snel, want vol = vol.

21 JUNI: PIQUE-NIQUE
Op zondagmiddag 21 juni vindt in wijngaard De Daalgaard in St. 

Agatha de derde editie plaats van de Pique-Nique. 

Wijngaard De Daalgaard en restaurant Vesters organiseren samen 

een rondleiding, proeverij en heerlijke lunch. Er wordt buiten 

gekookt op open vuur en ook buiten gegeten.

Aanvang om 13.00 uur, einde om 16.30 uur.  Aanmelding 

via restaurantvesters.nl

21 JUNI: LEKKER LOËN
In het centrum van Overloon vindt op 21 juni voor de 2e keer de 

streekmarkt Lekker Loën plaats. Op deze markt kunt u kennismaken 

met onder meer oude ambachten, streekproducten, proeverijen, 

sport en spel en oldtimers. Daarnaast zijn er onder meer activiteiten 

voor kinderen en vinden muziekoptredens plaats.  Aanvang 11.00 

uur, de entree is gratis.

ELKE 4e ZONDAG VAN DE MAAND
RONDJE TONGELAAR
Elke vierde zondag van de maand leidt een gids belangstellenden 

rond op landgoed Tongelaar in Mill. De wandelingen hebben steeds 

een ander thema.

Rondje Tongelaar start steeds om 10.00 uur, duurt ongeveer 2 uur 

en begint en eindigt bij Kasteel Tongelaar. 

Na afl oop van de wandeling wordt voor de liefhebbers een Goei 

Leven lunch geserveerd: soep van de dag, zuurdesembrood van 

Teun “de Bakker van Hier” en koffi  e of thee. Reserveren is niet nodig. “We hebben het goed 
voor mekaar in ons 

Land van Cuijk!”
Boerenbrunch tussen de koeien

Wilt u ook een 
Goei Leven beleven?

In 2020 worden weer tal van activiteiten en evenementen 

georganiseerd, die bezoekers laten proeven van wat we in 

het Land van Cuijk onder ‘Een Goei Leven’ verstaan. 

Een volledig en actueel overzicht van alle activiteiten en 

evenementen is te vinden op www.goeileven.nl 

Wilt u ook een Wilt u ook een Wilt u ook een 
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horecabedrijven in het centrum van Cuijk van 12.00 tot 17.00 

uur. Deelnemers kunnen voor slechts € 11 genieten van liefst 10 
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in het Land van Cuijk. De routes kunnen op de fi ets, wandelend 

of met de auto worden afgelegd. Knuff el de biggetjes, struin 

door de moestuin en boomgaard, doe mee aan kookworkshops, 

geniet van livemuziek en vergeet niet te proeven van de 

lekkere streekgerechten. Voor het programma en de routes zie 
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www.goeileven.nl
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Op zondag 21 juni organiseert ZLTO een ‘boerenbrunch’ tussen 

de melkkoeien van de familie Raaijmakers in Oploo. Vanaf  11.00 
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t/m 12 jaar € 5. Voor meer informatie of reserveringen mail 

naar boerenbrunchzlto@gmail.com. Ben snel, want vol = vol.

21 JUNI: PIQUE-NIQUE
Op zondagmiddag 21 juni vindt in wijngaard De Daalgaard in St. 

Agatha de derde editie plaats van de Pique-Nique. 

Wijngaard De Daalgaard en restaurant Vesters organiseren samen 

een rondleiding, proeverij en heerlijke lunch. Er wordt buiten 

gekookt op open vuur en ook buiten gegeten.

Aanvang om 13.00 uur, einde om 16.30 uur.  Aanmelding 

via restaurantvesters.nl

21 JUNI: LEKKER LOËN
In het centrum van Overloon vindt op 21 juni voor de 2e keer de 

streekmarkt Lekker Loën plaats. Op deze markt kunt u kennismaken 

met onder meer oude ambachten, streekproducten, proeverijen, 

sport en spel en oldtimers. Daarnaast zijn er onder meer activiteiten 

voor kinderen en vinden muziekoptredens plaats.  Aanvang 11.00 

uur, de entree is gratis.

ELKE 4e ZONDAG VAN DE MAAND
RONDJE TONGELAAR
Elke vierde zondag van de maand leidt een gids belangstellenden 

rond op landgoed Tongelaar in Mill. De wandelingen hebben steeds 

een ander thema.

Rondje Tongelaar start steeds om 10.00 uur, duurt ongeveer 2 uur 

en begint en eindigt bij Kasteel Tongelaar. 

Na afl oop van de wandeling wordt voor de liefhebbers een Goei 

Leven lunch geserveerd: soep van de dag, zuurdesembrood van 

Teun “de Bakker van Hier” en koffi  e of thee. Reserveren is niet nodig. “We hebben het goed 
voor mekaar in ons 

Land van Cuijk!”
Boerenbrunch tussen de koeien

Wilt u ook een 
Goei Leven beleven?

In 2020 worden weer tal van activiteiten en evenementen 

georganiseerd, die bezoekers laten proeven van wat we in 

het Land van Cuijk onder ‘Een Goei Leven’ verstaan. 

Een volledig en actueel overzicht van alle activiteiten en 

evenementen is te vinden op www.goeileven.nl 
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5 Redenen om 
De Maasheggen 
te bezoeken 
De Maasheggen, het oudste cultuurlandschap 
van Nederland, heeft sinds 2018 de status van 
UNESCO Man & Biosphere heeft gekregen. Als 
enige in Nederland.
Maar wat maakt de Maasheggen bijzonder? En 
waarom moet je het Maasheggengebied zeker 
hebben gezien?

1. Je kunt er heerlijk fi etsen en wandelen
Het Maasheggengebied leent zich uitstekend voor een 

dagje fi etsen of struinen door de natuur. Van Maashees 

tot Cuijk loopt de Via Valentiniana (www.romeinseweg.nl), 

een fi etspad dat grotendeels de route van de voormalige 

Romeinse Weg volgt. Langs de route wordt met onder meer 

informatieborden en richtingwijzers en picknickbanken in 

Romeinse stijl herinnerd aan de tijd dat de Romeinen door 

het gebied trokken. Ook de Internationale Maasfi etsroute 

(www.lfmaasroute.nl) gaat door het gebied.

Verder lopen het Pieterpad én drie etappes van het 

Maaspad (deels) door het Maasheggengebied. Kijk voor 

meer informatie op www.maaspad.nl 

2. Het ademt geschiedenis
Het Maasheggenlandschap ademt de sfeer van historie. 

Elke boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eigen, 

eeuwenoude geschiedenis. Het lijkt alsof de tijd hier 

honderd jaar stil heeft gestaan.

Die verhalen maken de Maasheggen uniek. In het gebied 

ligt een belangrijke nederzetting uit de Romeinse tijd: het 

vroegere Ceuclum, het huidige Cuijk. In Cuijk zijn restanten 

gevonden van de brug die de Romeinen bouwden om de 

Maas over te steken, in de richting van Nijmegen en Xanten. 

Het oudste nog bewoonde klooster van Nederland, het 

Kruisherenklooster in Sint Agatha, staat midden in het 

Maasheggengebied. Het klooster is tegenwoordig ingericht 

als erfgoedcentrum voor het Nederlandse kloosterleven.

Het Boxmeerse Kasteel vertelt het verhaal van de 

historie van Boxmeer, een toevluchtsoord voor rijke 

katholieken in de tijd van de Reformatie. In Sambeek ligt 

het indrukwekkende sluizencomplex, aangelegd om de Maas beter 

bevaarbaar te maken voor schepen.

3. Natuur zoals je die zelden ziet
De Maasheggen is het meest omvangrijke heggenlandschap 

van Nederland. De heggen vormen al eeuwen de natuurlijke 

afscheiding van weilanden. Daterend uit de tijd dat boeren 

nog geen prikkeldraad tot hun beschikking hadden 

en creatieve oplossingen moesten bedenken om te 

voorkomen dat hun vee wegliep.  

De meidoornhagen in het gebied, maar ook de 

weides, de drinkpoelen en de oude knotbomen 

bieden plek aan bijzondere planten (zoals 

de sleedoorn en de kardinaalsmuts) en 

dieren (zoals de das, de steenuil, 

de grauwe klauwier en de 

kamsalamander).

4. Water is altijd dichtbij
De Maasheggen liggen, de naam zegt het al, aan de Maas. Waar je 

ook in de Maasheggen bent, het water is nooit ver weg. Dat geldt ook 

voor het noordelijke deel van de Maasheggengebied. Daar liggen de 

Kraaijenbergse Plassen, een uitgestrekt watersportgebied van (inter)

nationale allure. De plek om te zwemmen, te zeilen, te varen en te 

surfen, maar ook om te wandelen en te fi etsen. 

 

5 . Tradities tellen nog 
In de Maasheggen wordt het heggenvlechten nog beoefend.  Een 

ambacht dat enkele jaren geleden is toegevoegd aan de Nederlandse 

inventaris immaterieel cultureel erfgoed. 

Elk jaar vindt in het Maasheggengebied het Nederlands kampioenschap 

Maasheggenvlechten plaats. Tijdens dit evenement op de tweede 

zondag van maart wordt het op authentieke wijze snoeien en vlechten 

van de heggen in ere hersteld. 

Ga voor meer informatie naar 

www.maasheggenunesco.com
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Grand Café Het Veerhuis 
Idyllisch gelegen aan de Maas

Het Veerhuis is het ideale start-, eind-, en tussenpunt voor iedere 

wandel- en fi etsroute. Het ligt pal aan de Maas en midden in 

de inspirerende, unieke omgeving van Unesco biosfeergebied 

De Maasheggen. Al in de Middeleeuwen voer hier het veer 

over de rivier en ook toen was er al een herberg. De plek 

heeft een voelbaar rijk verleden barstensvol herinneringen. 

Het in 2018 compleet vernieuwde Grand Café heeft een gevarieerde, 

toegankelijke menukaart met diverse regionale streekproducten. 

‘We willen de prachtige omgeving terug laten komen in het bedrijf. 

Letterlijk genieten van al het moois om je heen in ons eetcafé of 

op het ruime terras. Streekproducten worden bereid met passie én 

dat proef je! Wij dragen daar graag aan bij met onze siropenfabriek: 

De Aanmakerij. Hier maken we siropen die aan de basis staan van 

onze huisgemaakte frisdranken. Rondom ons pand groeit en bloeit 

de Vlierbloesem en Sleedoorn bijvoorbeeld in overvloed. Komt u 

ook eens letterlijk 

en fi guurlijk de 

streek proeven bij ‘t 

Veerhuis? U en uw 

viervoeter zijn meer 

dan welkom! ‘

Camping 
De Maasvallei
Op zoek naar een plekje waar u kunt 

genieten van de rust en de natuur 

dan is Camping de Maasvallei de 

aangewezen plek. Midden in het 

Maasheggengebied slechts vijftig 

stappen van rivier de Maas kunt 

u heerlijk vissen, schepen voorbij 

zien varen en vogels horen fl uiten. 

Tevens ideaal vertrekpunt voor 

prachtige wandel- en fi etstochten. 

De campingplekken zijn zo’n 110 

vierkante meter per plek met eigen stroom en waterpunt. Het 

sanitairgebouw is zeer compleet met wasmachine, droger, koelkast 

en diepvries. Er is gratis wifi , een ruime speelweide voor de kinderen 

en een jeu de boule baan. Familie Miggiels werkt met liefde en 

enthousiasme op deze voelbaar gastvrije camping waar men ook 

zeer bevlogen kan 

vertellen over de 

prachtige regio. 

Niet voor niets op 

Zoover bekroond 

met een 9.4.

Pannenkoekenhuis 
de 7 Dwergen
Sprookjesachtige omgeving.

Pannenkoeken eten in een sprookjesachtige omgeving ? Dan moet 

je bij Pannenkoekenhuis de 7 Dwergen in Sint Agatha zijn. Sinds jaar 

en dag worden hier de lekkerste pannenkoeken gebakken volgens 

eigen beproefd recept met ingrediënten uit eigen streek. Neem een 

plaatsje binnen of buiten op het ruime terras en geniet van een au-

thentieke pannenkoek of één van de vele andere mogelijkheden 

van de kaart. Kinderen kunnen 

zich vermaken in de grote speel-

tuin of binnen in het dwergenhu-

is. Speel met z’n allen een potje 

midgetgolf of loop de Maasheggen-

wandelstruinroute.

Camping de Maasvallei

Veerweg 8, Oeff elt

06-13572066

www.campingdemaasvallei.nl

Het Veerhuis

Veerweg 2, Oeff elt

0485-324 130

www.hetveerhuisoeff elt.nl

De 7 Dwergen

Odiliadijk 6, Sint Agatha

0485-350228

www.dezevendwergen.nl

Eén van de beste 
ijssalons van Nederland
IJs & Spijs verrast 
keer op keer
Eigenaar Mark van Gaal is Meesterijsbereider ; de hoogst haalbare 

graad binnen zijn vakgebied. In 2017 werden zij uitgeroepen tot 

Beste ijssalon van Nederland. In 2019 haalde zij een 2e plaats bij de

prestigieuze Gouden IJsspatel en ook voor 2020 zijn zij 

weer genomineerd voor Beste ijssalon van Nederland. 

Kom en oordeel zelf!

Hier ontdek je versbereid, puur ijs. Van bestsellers als chocolade 

en aardbei, tot gluten- en/of lactose vrije smaken én unieke limited 

editions. Neem de tijd voor je bezoek aan IJs & Spijs; ze hebben 

namelijk ook heerlijke ijscoupes en verse 

koffi  e. Daarnaast is dit dé plek voor 

chocoholics; van bonbons tot heerlijke 

huisgemaakte chocoladespecialiteiten – 

ze hebben het hier allemaal.

IJs & Spijs

Burg. v. Hultenstraat 1, Haps

0485-321913

www.ijsenspijs.nl

De Vilt en 
Onder de Panne
Groepsaccommodatie de vilt en Gasterij Onder de Panne liggen 

beide letterlijk met de achterdeur aan natuurparel de Vilt, waarbij 

het koeienpaadje de verbinding is tussen beide locaties. 

Groepsaccommodatie De Vilt Kom jij bij ons logeren? Onze locatie 

heeft 2 afzonderlijke groepsaccommodaties; De Vilt (36 personen) 

en Ons Erf (10 personen). Boek met je groep en geniet van een 

heerlijk ontspannen verblijf, met de natuur aan de achterdeur, waar 

voor jong en oud in ieder seizoen wel iets is te doen.

Gasterij Onder de Panne Op zoek naar een unieke locatie om 

een dagje onder de panne te zijn? Daar waar ooit de koeien op 

stal stonden, wordt tegenwoordig vergaderd en treff en families, 

vrienden, collega’s en kennissen elkaar voor een reünie, jubileum 

of een bijzondere gebeurtenis. Mogen wij je binnenkort gastvrij ver-

welkomen?

Onder de Panne

Oeff eltseweg 26, Beugen

gasterijonderdepanne.nl 

06-58887610 of 06-20974905

De Vilt

Laag werveld 9, Beugen

groepsaccommodatiedevilt.nl 

De Boergondische Tuijn
is meer dan tuin alleen

De Boergondische Tuijn staat garant voor een bijzondere 

beleving en herinnering. Kies een rondleiding door de Moe’stuijn, 

Boomgaerd of schitterende siertuin “Art-boretum” of reserveer 

een tuin-gerelateerde workshop, kookworkshop of creatieve 

workshop. Combineer uw bezoek met koffi  e, kruidenthee uit 

eigen tuin en huisgemaakt gebak, lunch, brunch of een bijzondere 

High-Tea, of zelfs barbecue, buff et of een Dwars dur d’n hof-diner 

waarbij zoveel mogelijk verse biologische producten uit eigen 

Moe’stuin en Boomgaerd worden gebruikt. Leer meer over de 

vergeten groenten, bijzondere kruiden, eetbare bloemen, oude 

fruitrasbomen, 150 verschillende tomaten en bezoek de Brocanterie 

met inmaakproducten. De tuin is van april t/m oktober van 11.00 tot 

17.00 uur elke donderdag opengesteld voor publiek en verder het 

hele jaar door op afspraak. Kijk voor alle mogelijkheden op onze 

website.

de Boergondische Tuijn

Noordkant 17 Sint Anthonis

0485-382812 / 06-14330453

www.deboergondischetuijn.nl
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Broodjes en bootjes bij
De Meerstoel
Hallo fi etser, levensgenieter, wandelaar en/of buitenmens. Welkom 

bij een uniek plekje aan de Maas met uitzicht op de sluizen en 

midden in het UNESCO biosfeergebied de Maasheggen! Kom 

genieten van het het weidse uitzicht en onze compacte maar 

diverse menukaart met streekproducten. Neem ook zeker een kijkje 

op onze agenda op onze website. We organiseren met regelmaat 

evenementen in en om het Maasheggengebied, denk onder andere 

aan rondleidingen bij de sluis, 

zondagzomeravonden, Kruid- 

en Struintochten, workshops 

Maasheggenvlechten 

en wandelen met de 

schaapsherder.

Boompjes 
Restaurant
Boompjes Restaurant is een jong 

en eigentijds restaurant dat er op 

is gespitst haar gasten een unieke 

en smaakvolle culinaire ervaring 

te bieden. En dat lukt! Zo werd 

Boompjes in 2020 bekroond met 

een Bib Gourmand, de prestigieuze 

onderscheiding van Michelin die staat voor een uitstekende prijs-

kwaliteitsverhouding. Michelin: ‘’Chef Volman is een ambassadeur 

van Dutch Cuisine en geeft lekkers uit de moestuin een prominente 

plek. Hij verbaast met 1001 manieren waarop hij groenten 

sublimeert. Het is boeiend en fi jn.”

Tegenover de kerk in het hart van het mooie toeristische Overloon 

is Boompjes dé ideale pauzeplek voor menig fi etser en wandelaar. 

Naast het exclusieve restaurant is er ook een toegankelijke 

Brasseriekaart. Of u nu een 

kopje koffi  e met gebak wilt, 

even snel wilt lunchen of 

de smaakpapillen wilt laten 

verrassen met een uitgebreid 

diner. Hier bent u altijd welkom!

Boompjes Restaurant

Irenestraat 1, Overloon

0478-642227

boompjes-restaurant.nl 

B&B De Kemp
Een huis vol inspiratie in de Maasheggen.

Wilt u heerlijk tot rust komen in één van onze 

bijzondere Brabantse gastenkamers? U laten 

inspireren door het verhaal van Brabant, 

kunst, vormgeving en architectuur? Genieten 

van Een Goei Leven? U bent welkom!

De Kemp is een inspiratiehuis in het Brabantse 

Vortum-Mullem, nabij Boxmeer. Gelegen in 

het oudste cultuurlandschap van Nederland: 

De Maasheggen. In 2018 bekroond als 

UNESCO Biosfeergebied. Het huis is door 

het gerenommeerde architectenbureau 

Onix NL gemodelleerd naar een klassieke 

Brabantse langgevelboerderij. In de woning bevinden zich twee 

bijzonderingerichte gastenkamers en een ruimte waar vergaderd 

kan worden of workshops en trainingen kunnen worden gegeven. 

De Kemp biedt u allerlei moois. Of het nu gaat om de kamers, de 

omgeving of de gastvrijheid. Of u zakelijk bij ons verblijft of op uw 

vrije dag; bij 

De Kemp vertrekt 

u telkens weer 

geïnspireerd en 

opgeladen. 

Gastenverblijf 
de Brembroeken
Bent u zoek naar een gemoedelijk & 

gastvrij verblijf in een uniek stukje 

natuurgebied? Dan heeft u uw droomlo-

catie gevonden. In Vortum-Mullem vindt 

u aan het einde van een doodlopende 

weg, middenin de weilanden, Gasten-

verblijf De Brembroeken met een stu-

dio, trekkershut, minicamping en vakantiehuis. “De Brembroeken 

zijn al sinds 1900 in de familie. Het natuurgebied om ons heen is 

sinds 1820 niets veranderd. Wanneer je hier wandelt lijkt het dus 

echt alsof de tijd heeft stilgestaan. Vanuit deze rustieke plek kun je 

natuurlijk alle kanten op. Onze camping heeft mooie, ruime plekken 

en we hebben onze verblijven genoemd naar de kastelen in de re-

gio. Onze omgeving heeft een rijke historie en een prachtige natuur. 

Deze oase van rust delen wij graag met onze gasten.”

Ook zin om te genieten van de aanhankelijke schaapjes en de lam-

metjes, de opkomende of 

ondergaande zon, een lek-

kere wandeling of een vers 

eitje halen op het erf van de 

kakelende kipjes? U bent 

hier meer dan welkom.

De Brembroeken

Brembroeken 1, Vortum-

Mullem, 06-28179430

www.brembroeken.nl
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Provincialeweg 1b, Vortum-Mullem
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www.dekemp-vortum.nl

De Meerstoel

Maasstraat 12, Sambeek
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www.meerstoel.nl 



  

50 - Museum Ceuclum

vertelt geschiedenis van Cuijk. Inclusief Romeins Buitenmuseum 

en Romeinse Tuin. Castellum 1 in Cuijk; van mei tot en 

met oktober geopend op dinsdag tot en met zondag van 

13.30 tot 16.30 uur en van november tot en met april op 

woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur; 

meer informatie: www.museumceuclum.nl

4e eeuw - St. Petrusbasiliek

Steenstraat 41 in Boxmeer. Wilt u de basiliek bezoeken? 

Ga dan mee op een Groeterswandeling in Boxmeer. Elke 

week (mei t/m september) op donderdag om 10.00 uur. 

Vertrek bij de Weijer, De Raetsingel 1.

1269 - Kasteelmuseum

toont de rijke historie van het kasteel, zijn voormalige eigenaren 

én de huidige religieuze bewoners. In het Kasteelmuseum is ook 

het museum van de Gemeente Boxmeer gevestigd. Veerstraat 

49 in Boxmeer; iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur geopend, 

met uitzondering carnaval, 1e paasdag, 1e pinksterdag en de 

maanden december en januari. Rondleiding op zondag om 14.15 

uur. Op andere dagen kan een rondleiding op afspraak worden 

gereserveerd; meer informatie: www.kasteelboxmeer.nl

1371 - Erfgoedcentrum Kloosterleven

Unieke religieuze collectie archieven, boeken en historische 

voorwerpen. Kloosterlaan 24, 5435 XD St. Agatha; geopend van 1 

mei tot 1 november op woensdag, donderdag, vrijdag en zondga 

van 13.00 tot 17.00 uur

meer informatie: www.erfgoedkloosterleven.nl

15e eeuw - Kasteel Tongelaar 

Tongelaar 12-16 in  Mill. Kasteel Tongelaar is elke woensdag van 

11 tot 16 uur en elke zondag van 10 tot 18 uur geopend.

In het Land van Cuijk zijn de sporen van vele 
eeuwen van vaderlandse geschiedenis te zien. 
Van de Romeinen, de Middeleeuwen tot de 
Tweede Wereldoorlog. Van dapper weerstand 
bieden aan vijandelijke legers tot uniek 
religieus erfgoed, van prehistorische vondsten 
tot naoorlogse geschiedenis. Gaat u met ons 
mee op tijdreis, langs een aantal bijzondere 
plekken waar die geschiedenis nog zichtbaar én 
toegankelijk is?

Tijdreis door 
het Land van 
Cuijk

De tijdreis gaat verder na de plattegrond!

50 - Rond het jaar 50, tijdens de regeringsperiode van keizer 

Claudius, werd op de plek waar nu Cuijk ligt het castellum 

Ceuclum gesticht.  Ceuclum was voor de Romeinen belangrijk, 

niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een brug die 

de Romeinen in staat stelden om de Maas over te steken, op 

weg naar Nijmegen en Xanten. Van die brug zijn later restanten 

gevonden.

4e eeuw - De St. Petrusbasiliek in Boxmeer is oorspronkelijk in 

de vierde eeuw in hout gebouwd. In de twaalfde eeuw werd de 

huidige stenen kerk gebouwd. In de crypte onder de kerk vond 

rond 1400 het Heilig Bloedwonder plaats. Deze gebeurtenis 

maakte van Boxmeer een bedevaartplaats. In de kerk bevindt zich 

een kostbare reliekschrijn van het Heilig Bloed. Nog altijd trekt elk 

jaar twee weken na Pinksteren, een processie met de naam De 

Vaart door de straten van Boxmeer, om zo het Bloedwonder te 

herdenken.

1269 - Boxmeer was vijf eeuwen lang een vrije Heerlijkheid en 

maakte geen deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde 

Provinciën. Ten tijde van de reformatie was Boxmeer een 

belangrijk toevluchtsoord voor katholieken.

1371 - Het Kruisherenklooster is het oudste nog bewoonde 

klooster in Nederland. Tegenwoordig is in het klooster ook 

het  Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven  gevestigd. 

De archieven, boeken en voorwerpen van 100 

kloostergemeenschappen zijn hier bijeengebracht. 

15e eeuw - Het oudste deel van het huidige kasteel Tongelaar is 

een vroeg-15e-eeuwse vierkante poorttoren die onder het dak een 

lijst heeft met elkaar doorsnijdende boogjes. De benedenruimte 

is overspannen met een tongewelf  terwijl zich op de eerste 

verdieping een ruimte met graatgewelf en een oude schouw 

bevindt. De gebouwen bevinden zich om een binnenplein en met 

name de 18e-eeuwse westvleugel doet denken aan de stijl van 

een Limburgs boerderij. Het kasteel ligt op landgoed Tongelaar.
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1674 - Grave is de meest belegerde vestingstad van Nederland. Het 

meest ingrijpende gevecht om de strategisch belangrijke vestingstad 

was het Beleg van Grave in 1674, waarbij de Franse bezetters werden 

aangevallen door Nederlandse troepen en de stad dreigde vernietigd 

te worden. Uiteindelijk gaven de Fransen het op en werd Grave 

bevrijd.

17e eeuw - Onze voorvaderen voerden oorlogen met water als 

wapen. Om Holland te verdedigen, creëerden zij een indrukwekkend 

stelsel van waterlinies. Als de vijand te dichtbij kwam, lieten zij het 

land onderlopen. Vestingbouwer Menno van Coehoorn ontwierp eind 

17e eeuw een indrukwekkend stelsel van aaneengesloten waterlinies 

met forten en schansen. De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en 

meest gebruikte waterlinie van Nederland. De linie begint in Grave en 

loopt tot Bergen op Zoom.

1888 - In het processiepark achter de Martinuskerk in Katwijk bevindt 

zich een Mariagrot, een getrouwe nabootsing van de grot in Lourdes 

op halve grootte. De aanwezige beelden van de H. Maria en van 

Bernadette Soubirous zijn kopieën van de beelden die staan in de 

bedevaartsplaats Lourdes. In de grot is een stuk rots opgenomen 

afkomstig van de plaats waar Maria verscheen aan Bernadette. 

De grot is een Rijksmonument.

1940 - Op 10 mei drong een Duitse pantsertrein door de verdediging 

van de Maasbrug heen en reed door naar Uden. De verraste 

Nederlandse soldaten plaatsten vervolgens zogenaamde asperges 

om de treinen bij terugkeer te laten ontsporen. Dat gebeurde ook. 

Het waren de eerste Duitse oorlogshandelingen op Nederlands 

grondgebied.

1944

• In september 1944 heroverden de geallieerden de brug 

in Grave, als eerste brug in operatie Market Garden. De 

oorlogsgeschiedenis van Grave is te zien in het Kazemattenmuseum.

• In de omgeving van Overloon werd in september en oktober 1944 

zware strijd geleverd door de Duitse bezetters en de geallieerde 

bevrijders. Hele dorpen werden geëvacueerd, huizen in puin 

geschoten. Op het voormalige slagveld in Overloon werd al in 1946 

het Oorlogsmuseum gebouwd, het grootste in zijn soort. Bij Museum 

van Postzegel tot Tank zijn gebruiksvoorwerpen uit die tijd te zien.

Naoorlogse jaren

• Het voormalige mobilisatiecomplex  in Wanroij is opgeknapt en 

ingericht tot Herinneringspark Koude Oorlog. Via een route over het 

terrein wordt bij elke loods een deel van het verhaal van de Koude 

Oorlog verteld. Met fysieke en digitale informatie wordt het verhaal 

van de Koude Oorlog zichtbaar en hoorbaar gemaakt.

• Museum voor Nostalgie en Techniek stelt duizenden 

oude gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en machines 

uit de jaren 50, 60 en 70 tentoon. Het Museum is eigenlijk 

‘tien-musea-onder-één-dak’.

1674 - Graafs Museum

Over geschiedenis van vestingstad Grave. Hampoort, St. 

Elisabethstraat 10a in Grave; geopend van woensdag tot en 

met zondag van 13.00 tot 17.00 uur; www.graafsmuseum.nl

17e eeuw - Bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie

Een interactieve presentatie van de geschiedenis van de 

Zuiderwaterlinie. Hoofdwagt 2 in Grave, geopend van 

dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur; www.

zuiderwaterlinie.nl 

1888 - Lourdesgrot Katwijk

Mariagaarde 4 in Katwijk.

1940 - Aspergemonument in Mill

Het monument van de asperges van Mill ligt aan het Peelkanaal 

bij de spoorbrug. Via de Nieuwenhofweg is het monument te 

bereiken. Van 1 april tot en met 30 september geeft de Stichting 

Sporen van de Oorlog in Mill op verzoek rondleidingen. 

Informatie via mail:  peters.t@ziggo.nl of per telefoon: 

0485- 45130.

1944 - Graafs Kazemattenmuseum 

Museum over oorlog in en rond Grave in twee rivierkazematten

Mars en Wijthdijk in Grave; geopend op zaterdag en zondag 

van 13:00 tot 17:00 uur (van april tot en met oktober). Groepen 

kunnen, op afspraak, buiten de reguliere openingstijden het 

museum bezoeken; 

meer informatie: www.graafskazemattenmuseum.nl

1944 - Oorlogsmuseum Overloon 

Museum over de  Tweede Wereldoorlog – in  het bijzonder 

de bezetting en de vervolging, het verzet, D-Day en de Slag bij 

Overloon. Museumpark 1 in Overloon; geopend van maandag 

tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en in het weekeinde 

en op feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur; 

meer informatie: www.oorlogsmuseum.nl

1944 - Museum van Postzegel tot Tank

Verzameling van gebruiksvoorwerpen uit met name Tweede 

Wereldoorlog. Groeningsestraat 44a in Groeningen; op 

afspraak geopend, via 0478-631683 / 06-22641315

meer informatie: www.vanpostzegeltottank.nl

Naoorlogse jaren - Herinneringspark Koude Oorlog

wandelen langs geschiedenis van Koude Oorlog over het 

voormalige MOB-complex. Boompjesweg 2 in Landhorst; 

geopend op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur;

meer informatie: www.coldwar.nl

Naoorlogse jaren - Museum voor Nostalgie en Techniek

bijzondere collectie oude gereedschappen en 

gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 ambachten en beroepen;

Dorpsstraat 38 in Langenboom; geopend van 1 april tot 1 

november, alleen op afspraak; 

meer informatie: www.tractron.nl
De genoemde musea vind u ook op de 

plattegrond op de vorige pagina.
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Fruitpark GROENZ
een ultieme belevingsplek

Fruitpark GROENZ is een 

verrassende boomgaard 

aan de rand van Boxmeer, 

gelegen aan bosgebied 

Schraalzand. Een heerlijke 

belevingsplek om optimaal 

te ontspannen. Schuif 

aan in onze lunchroom en eetcafé of neem een goei 

kopje koffi  e met huisgemaakt gebak op ons terras.

GROENZ is gelegen aan diverse fi etsroutes en is 

tevens toeristisch ontmoetingspunt voor de regio. 

U kunt hier een rondleiding krijgen door ons fruitpark en er zijn 

leuke en verrassende picknick en bbq arrangementen op maat voor 

feesten of partijen samen te stellen. Ook bij minder weer mogelijk in 

onze grote overdekte (Kom in de kas) ruimte. Ideaal start, pauze of 

fi nishpunt voor een mooie 

fi ets- of wandeltocht door 

het Maasheggengebied 

of een bezoekje aan 

shoppingcenter Boxmeer.

Hotel-Restaurant Riche 
& Brasserie de Bock
Hier voelt iedereen zich thuis. Genieten van een drankje op het 

terras, nadat je door het centrum van Boxmeer hebt gestruind? 

Even lunchen tijdens een fi etstocht door de regio? Je ‘s avonds 

laten verrassen door de kok in het restaurant? Of optimaal in de 

watten worden gelegd tijdens een weekendje weg of vakantie? Het 

is allemaal mogelijk in Boxmeer. Ben je in de buurt van de kerk, of 

bij het gemeentehuis, dan zie je de mooiste terrassen. Ga lekker 

genieten bij Riche of bij de Bock in Boxmeer.

Fruitpark GROENZ

Heikant 7, Boxmeer

06-22548275

www.groenz.nl

Riche Boxmeer

Steenstraat 51

0485-578222

www.riche.nl

Brasserie De Bock

Steenstraat 99, Boxmeer

0485-573034

www.brasseriedebock.nl

 VERRASSEND 
PLATTELAND VAN CUIJK

Overnachten op de meest 
bijzondere plaatsen? 
Genieten van de heerlijkste 
streek producten? Gastvrij-
heid met een hoofdletter G 
ervaren? Spannende 
avonturen beleven?   
Je ontdekt het dankzij het 
Verrassende PlatteLand 
van Cuijk; een enthousiaste 
vereniging van kleinschalige 
ondernemers binnen het 
plattelandstoerisme. Vind 
ze allemaal in onze gratis 
brochure, waarin tevens 
4 fietsroutes staan.
plattelandvancuijk.nl 

Op zeer gastvriendelijke en 
authentieke wijze maak je 
kennis met wat het Land van 
Cuijk te bieden heeft. Jaar-
lijks wordt een gezamenlijke 
open dag georganiseerd: 
Ons Plattelandsrondje. 

Op de 3e zondag in mei word 
je keer op keer verrast door 
de verschillende leden. 
Tijdens de aankomende editie 
van zondag 17 mei 2020 zijn 
mooie prijzen te winnen.  
onsplattelandsrondje.nl

Maak kennis met het

AANSLUITEN?
Heb jij ook zo’n mooi bedrijf waar het 
allemaal draait om gastvrijheid, recreatie 
en toerisme? Wil je je graag aansluiten? 
Mail naar info@plattelandvancuijk.nl

PLATTELANDSRONDJE 2020
17/05/2020  11-17 UUR

Fiets het
PLATTELANDS

RONDJE
Fiets het

ZONDAG 17 MEI | 3 VERRASSENDE FIETSROUTES

2020

FIETSROUTES  17/05/2020  11-17 UUR

KOM BINNEN!
Fietsen door het eeuwenoude Maasheggenlandschap, 

waar Julius Caesar in de Romeinse tijd over klaagde? 

Een bezoek brengen aan vestingstad Grave? Sporen 

van de Tweede Wereldoorlog volgen? Fraaie dorpen 

ontdekken? Uitrusten bij een oud kasteel? Of puur 

genieten van de rust, de ruimte en een variëteit aan 

landschappen: van bossen tot een prachtig waterrijk 

gebied? In het Land van Cuijk kan het allemaal. 

Jouw bezoek aan de streek 

wordt onvergetelijk door de 

vijftig kleinschalige ondernemers 

die aangesloten zijn bij het 

Verrassend Platteland van Cuijk. 

Stuk voor stuk bijzondere 

toeristische- en/ of gastvrijheids-

bedrijven die een stap extra 

zetten voor hun gasten. 

Bij een groot aantal van deze 

bedrijven kun je tijdens Ons 

Plattelandsrondje een uitgebreid 

kijkje nemen. Je kunt recht-

streeks naar deze parels toe 

rijden. Of je volgt één van de drie 

fietsroutes uit deze folder, waar-

mee je langs tal van verrassende 

plekken komt. Veel plezier!

50
BEDRIJVEN 

Drie

Ons
PLATTELANDSRONDJE
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Wandelen door De Vilt 

(wandelroutes; 9,5 of 7,5 kilometer)

De Vilt is een interessant natuurgebied, vooral vanwege de 

vogelsoorten die er leven.

Start bij parkeerplaats Kerkplein in Oeff elt. Volg de 

wandelknooppunten: 56 – 57 – 58 – 27 – 75 – 29 – 77 -87 -86 – 17 

– 11 – 56. Afkorting (7,5 kilometer): vanaf knooppunt 29 verder via  

28 – 10 - 11 – 56

Rondje 33 door het Land van Cuijk

De mooiste plekjes van het Land van Cuijk ontdekken? Het kan met 

Rondje 33, een knooppuntenroute van 152 kilometer die langs en 

door alle 33 plaatsen in het Land van Cuijk voert.

De route is eenvoudig in te korten.  U kunt Rondje 33 op elke 

willekeurig knooppunt starten.

Meer informatie over én de routebeschrijving van Rondje 33 vindt u 

op de website www.rondje33.nl

Start bij knooppunt 17 het Zand - Bocstraat in Boxmeer. Volg de 

knooppunten: 17 -18 – 4 – 38 – 39 – 54 – 55 – 40 – 57 – 46 – 15 – 56 – 

50 – 31 – 30 - 45 – 44 – 53 – 36 – 43 – 60 – 42 – 35 –- 23 – 98 – 97 – 24 

– 21 – 69 - 19 – 8 – 75 – 3 – 67 – 11 – 25 –- 95 – 27 – 26 – 53 -  54– 55

 - 56 – 58 –22 – 57 – 47 – 35 – 36 – 29 – 81 – 5 – 80 –4 – 66 - 67 – 10 – 

11 – 33 – 68 – 1 – 77 – 76 – 73 –72 – 4 –69 – 71 - 70 – 12 – 13 – 6 – 14 

– 15 – 1 – 17 

De fi etsbrug van het Oorlogsmuseum (traject 50-31) is alleen tijdens 

openingstijden toegankelijk. 

Natuurpoort Sint Anthonis

In en rond de Staatsbossen zijn verschillende, aantrekkelijke 

wandelroutes uitgezet, zoals de Bos- en Heideroute (14 kilometer), 

de Heksenboomroute (6 kilometer) en de Ullingse Bergenroute 

(7 kilometer). Kijk voor de routes op www.staatsbosbeheer.nl/

Natuurgebieden/noordoost-brabant/Routes 

Watertappuntenroute (41 kilometer)

Platform Natuurlijk Sint Anthonis heeft, in samenwerking met 

kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek, acht watertappunten in de 

gemeente Sint Anthonis geplaatst. Het initiatief is ondersteund door 

gemeente Sint Anthonis, lokale ondernemers en Brabant Water. De 

tappunten voldoen aan alle eisen van goed drinkwater. U kunt gratis 

van het frisse, goede drinkwater genieten om uw dorst te lessen. 

De route kan bij alle watertappunten starten. 

Wanroij: Giessenplein; Landhorst: Groene Poort; Ledeacker: 

Dorpsstraat 33; Westerbeek: Kerkplein; Oploo: Vloetweg (bij de 

molens); Stevensbeek: Park Stevensbeek; Rijkevoort De Walsert: 

Walsert 6; Sint Anthonis: Brink. 

Volg de knooppunten: 98 - 23 - 31 - 36 - 43 - 60 - 42 - 35 - 34 - 33 - 27 

- 95 – 25 - 11 - 9 - 68 – 69- 21 – 24- 97- 98 

Toproutes 
in het Land van Cuijk
Het monumentale en zeer gevarieerde landschap van het Land 

van Cuijk leent zich uitstekend voor uitdagende wandel- en 

fi etstochten. Het Regionaal Bureau voor Toerisme bundelt 

elk jaar een aantal van de mooiste fi ets- en wandelroutes in 

het Land van Cuijk in een handzaam boekje. Het boekje is 

verkrijgbaar bij de Toeristische Informatiepunten (zie pagina 

50 voor het overzicht) en bij tal van verblijfsaccommodaties in 

de regio.

Op deze twee pagina’s vindt u een selectie van de routes die ook 

in het Fiets & Wandelboekje van het Land van Cuijk staan. Alle 

fi etsroutes lopen via de fi etsknooppunten.  

Fiets- en wandelroutes in het Land van Cuijk vindt en maakt u ook 

via www.routesinbrabant.nl.  Meer informatie over de routes vindt 

u bovendien op visitlandvancuijk.nl

Landgoederenroute (wandelroute, 8 kilometer)

Start bij Landgoed De Barendonk in Beers, met bezoek aan Landgoed 

Tongelaar in Mill en het gelijknamige kasteel (elke woensdag van 

11.00 tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot 18.00 uur geopend).

De route loopt langs de knooppunten 56 – 57 – 24 – 22 – 23 – 69 – 

51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56.

Tussen knooppunt 57 en 24 kunt u na 500 meter ook een afkorting 

(voor boerderij links, via onverhard pad naar T-splitsing op 

Broekkant, vervolgens rechts) naar knooppunt 22 nemen.

Rondje Kraaijenbergse Plassen 

(fi etsroute; 21 kilometer)

Kraaijenbergse Plassen ontwikkelt zich steeds 

meer tot een watersportgebied van (inter)nationale 

allure. De route start bij de veerpont in Cuijk: 

4 – 69 – 73 – 76 – 68 – 33 – 67 – 66 – 6 – 72 – 4 

In het spoor van keizer 

Valentinianus – de Romeinse Weg

In de Romeinse tijd lag er langs de Maas een drukke verkeersroute, 

die liep van Tongeren en Maastricht naar Nijmegen. De gemeenten 

Cuijk en Boxmeer hebben een fi etsroute uitgezet langs de vroegere 

Romeinse weg. De route volgt de fi etsknooppunten die door 

genummerde borden zijn aangegeven. Daar waar de Romeinse 

vaandels, informatieborden en Romeinse helmen in het wegdek zijn 

aangebracht, fi etst u op de Romeinse weg. Waar de route afwijkt 

van het Romeinse tracé, komt u door het prachtige landschap van 

UNESCO-gebied Maasheggen.

De fi etsroute heet Via Valentiniana, naar de Romeinse keizer 

Valentinianus. Hij investeerde veel in de infrastructuur en bracht 

voor een korte periode weer rust in het Romeinse Rijk. 

Kijk voor meer informatie over de route op www.romeinseweg.nl 

Romeinse Weg in etappes 

Route noord (31 kilometer)

Start bij de veerpont in Cuijk. Volg de knooppunten: 4 – 69 - 71 - 70 

- 12 - 2 - 7 - 14 - 6 - 5 - 75 - 74 - 77 - 76 - 73 – 69 - 4

Route midden (15 kilometer) 

Start bij Het Veerhuis, Oeff elt. Volg de knooppunten: 2 –7 - 15 – 14 

- 6 - 13 - 12 - 2

Route zuid (20 kilometer) 

Start op de kruising Spoorstraat/Grotestraat, Vierlingsbeek. Volg de 

knooppunten: 55 - 38 – 4 - 17 - 18 - 37 – 39 - 54 – 55



  

Wandelen door De Vilt 

(wandelroutes; 9,5 of 7,5 kilometer)

De Vilt is een interessant natuurgebied, vooral vanwege de 

vogelsoorten die er leven.

Start bij parkeerplaats Kerkplein in Oeff elt. Volg de 

wandelknooppunten: 56 – 57 – 58 – 27 – 75 – 29 – 77 -87 -86 – 17 

– 11 – 56. Afkorting (7,5 kilometer): vanaf knooppunt 29 verder via  

28 – 10 - 11 – 56

Rondje 33 door het Land van Cuijk

De mooiste plekjes van het Land van Cuijk ontdekken? Het kan met 

Rondje 33, een knooppuntenroute van 152 kilometer die langs en 

door alle 33 plaatsen in het Land van Cuijk voert.

De route is eenvoudig in te korten.  U kunt Rondje 33 op elke 

willekeurig knooppunt starten.

Meer informatie over én de routebeschrijving van Rondje 33 vindt u 

op de website www.rondje33.nl

Start bij knooppunt 17 het Zand - Bocstraat in Boxmeer. Volg de 

knooppunten: 17 -18 – 4 – 38 – 39 – 54 – 55 – 40 – 57 – 46 – 15 – 56 – 
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De fi etsbrug van het Oorlogsmuseum (traject 50-31) is alleen tijdens 

openingstijden toegankelijk. 

Natuurpoort Sint Anthonis

In en rond de Staatsbossen zijn verschillende, aantrekkelijke 

wandelroutes uitgezet, zoals de Bos- en Heideroute (14 kilometer), 

de Heksenboomroute (6 kilometer) en de Ullingse Bergenroute 

(7 kilometer). Kijk voor de routes op www.staatsbosbeheer.nl/

Natuurgebieden/noordoost-brabant/Routes 

Watertappuntenroute (41 kilometer)

Platform Natuurlijk Sint Anthonis heeft, in samenwerking met 

kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek, acht watertappunten in de 
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tappunten voldoen aan alle eisen van goed drinkwater. U kunt gratis 

van het frisse, goede drinkwater genieten om uw dorst te lessen. 

De route kan bij alle watertappunten starten. 
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36

Overloon 
       toeristische    
                   trekpleister

Afgelopen jaar heeft het Oorlogsmuseum een fi etsbrug in 

gebruik genomen. Het Oorlogsmuseum is daarmee het eerste en 

enige museum ter wereld waar je dwars doorheen kunt fi etsen. 

Op een hoogte van drie meter kun je, al fi etsend, een deel van de 

bijzondere collectie van het museum bekijken. 

De fi etsbrug is de nieuwste attractie in Overloon. Met amper 

4.000 inwoners is Overloon een relatief klein dorp. Toch is het 

al jaren een van de belangrijkste toeristische ‘hotspots’ in het 

Land van Cuijk.  Dat is te danken aan de aanwezigheid van 

de twee drukstbezochte bezienswaardigheden van de regio 

(het Oorlogsmuseum en Zoo Parc), een groot vakantiepark, 

een golfbaan, een buitenspeeltuin, een openluchttheater, een 

aantrekkelijke verscheidenheid aan verblijfsaccommodaties, 

uitmuntende fi ets- en wandelmogelijkheden en een van de mooiste 

mountainbikeparcoursen van Zuid-Nederland.

Overloon is bovendien een hechte gemeenschap die regelmatig 

activiteiten organiseert die ook voor anderen toegankelijk zijn. Een 

voorbeeld daarvan is Lekker Loën, een smaakmarkt die in het 3e 

weekeinde van juni plaatsvindt.

De belangrijkste publiekstrekkers zijn het Oorlogsmuseum en het 

ZooParc. Het Oorlogsmuseum Overloon is, zeker in het jaar waarin 

wordt herdacht dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd, de 

moeite van het bezoeken meer dan waard. Enkele jaren geleden is 

het museum, gebouwd op een van de grootste slagvelden van de 

Tweede Wereldoorlog in West-Europa, gemoderniseerd. Met name 

de vaste tentoonstelling heeft een eigentijdser karakter gekregen, 

waarbij bezoekers worden uitgedaagd om af en toe in de huid van 

oorlogsbetrokkenen te kruipen.

ZooParc
De andere grote publiekstrekker in Overloon is het Zoo Parc. Een 

uitgestrekte, ruim opgezette en daarmee moderne dierentuin van 

meer dan 20 hectare waar je zelfs letterlijk tussen de dieren kunt 

lopen.

Overloon heeft verder een golfbaan, die tot de beste 9-holes 

golfbanen van Nederland wordt gerekend, een gratis buitenspeeltuin 

waar ook kinderen met een handicap prima terecht kunnen en een 

openluchttheater in het park van het Oorlogsmuseum. 

Groeterwandelingen
Elke twee weken leidt een Groeter, een lokale gids, belangstellenden 

rond door Overloon. Onderweg vertelt hij of zij over de geschiedenis 

van Overloon - en vooral over de zware strijd die geleverd is in 

oktober 1944. Samen met de Groeter wordt ook een bezoek 

gebracht aan de nieuwe kerk, een modern gebouw dat behoort tot 

de 100 rijksmonumenten van de wederopbouw van Nederland na 

WO II.

De wandeling vindt plaats op zaterdag (elke twee weken, van 

mei tot en met augustus) en start om 10.30 uur bij de Heilige 

Theobalduskerk aan het 14 Oktoberplein in Overloon. Deelname is 

gratis en aanmelden is niet nodig. 

G E M E E N T EBoxmeer



  

Ga op avontuur 
in ZooParc Overloon
Verken als een echte ontdekkingsreiziger in ZooParc Overloon de 

gebieden waar cheeta’s, tijgers, apen en nog veel meer bijzondere 

diersoorten leven. Durf jij af te wijken van de route die het kompas 

aangeeft? Ben jij de avonturier die op plekken komt waar veel 

bezoekers niet komen omdat ze niet durven?  

Wandel tussen de pinguïns in Boulders Beach, spring met 

kangoeroes op de Outback, ontmoet bijzondere dieren in 

de Amazone en bekijk de tijgers in Jangalee. Koop je eigen 

expeditiepaspoort en zoek alle dieren in de verschillende 

gebieden, los de vragen en puzzels op en verzamel alle stempels!

 

ZooParc Overloon groeit elk jaar. Vorig jaar is het park uitgebreid 

met Madagascar, een eiland waar verschillende halfapen leven. 

Je kan hier onder andere de ringstaartmaki’s en bamboemaki’s 

tegenkomen. Het nieuwe gebied ligt tegenover de Basecamp.

 

Ga op avontuur en ontdek alle dieren van ZooParc!

Samenspeeltuin Gewoon 
Buiten voor iedereen
‘Een waar speelparadijs’. Zo mag de in 2018 geopende Samenspeeltuin 

Gewoon Buiten worden gekarakteriseerd. Een fi jne ontmoetingsplek 

voor jong en oud, arm of rijk, valide of minder valide mensen, maar ook 

prima geschikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Iedereen is er welkom; 

verbondenheid is er het sleutelwoord. 

De samenspeeltuin is gelegen in het park van het Oorlogsmuseum Overloon. 

De speeltuin heeft veel speeltoestellen, zoals een ouder-kind schommel, een 

rolstoelcarrousel, een kabelbaan, een klimnet en een verhoogde zandbak, 

die voor zowel mindervalide als valide kinderen geschikt zijn. De paden 

zijn rolstoelvriendelijk, evenals de valondergronden van de eye-catchers. 

Een deel van de picknicktafels is eveneens geschikt voor de rolstoel. De 

speeltuin is bovendien prachtig aangekleed met avontuurlijke speelrotsen. 

Samenspeeltuin Gewoon Buiten trekt niet alleen bezoekers uit de regio 

zelf, ook de bezoekers van het nabij gelegen Landal De Vers en gasten van 

andere verblijfsaccommodaties in het Land van Cuijk hebben afgelopen 

zomer de weg naar de speeltuin gevonden.

De speeltuin is dagelijks geopend, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 

tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang 

is gratis.

Samenspeeltuin Buiten Gewoon heeft in 2020 de Brabantse prijsvraag Kern met 

Pit, een wedstrijd voor bijzondere leefbaarheidsprojecten, gewonnen. 

 

ZooParc Overloon

Stevensbeekseweg 21

0478-640046

www.zooparc.nl 

Speeltuin Gewoon Buiten

Museumpark 1

Overloon 
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Landal de Vers
Vanuit dit bosrijke park fi etst of wandelt u zo de Overloonsche 

Duinen in en geniet u volop van de buitenlucht en de prachtige 

natuur. Landal heeft de keuze uit 206 accommodaties van 

kleine bungalow tot ruim landhuis. Er zijn diverse binnen- en 

buitenfaciliteiten waaronder een bowlingbaan, indoorspeelplaats, 

midgetgolfbaan, multifunctioneel sportveld én een prachtig 

vernieuwd overdekt zwembad.

Landal De Vers heeft alle ingrediënten in huis voor een complete 

vakantie om nooit meer te vergeten, vol met de leukste activiteiten 

en Brabantse gezelligheid. 

Heerlijk wat eten en drinken, 

binnen of op het terras? Dat kan 

naar hartenlust bij Grand Café 

Broer & Zus. Tot ziens bij Landal 

de Vers.

Bezoek ‘t Boerenwinkeltje
en laat je verrassen
Wil jij de smaak van het Land 

van Cuijk ontdekken? Laat je 

dan verrassen door een pro-

everij bij ’t Boerenwinkeltje in 

Wanroij. Proef heerlijke cake, 

yoghurt, kaasjes en zelfs ad-

vocaat uit de regio. Reserveer 

vooraf, zodat gastvrouw 

Wilma Wijnen al het lekkers 

voor jullie klaar kan zetten. 

’t Boerenwinkeltje is ook een 

fi jne plek voor een fi etsstop. Pauzeer in het gras voor de karakter-

istieke oude boerderij uit 1871 met iets lekkers en neem één van 

de heerlijke streekproducten mee als souvenir. Ook voor dagelijkse 

boodschappen en streekmanden ben je aan het juiste adres. 

Landal De Vers

Raaijweg 25, Overloon

0478-642000

devers@landal.com

‘t Boerenwinkeltje

Verlorenhoek 1, Wanroij

06-19868667

www.boerenwinkeltje.nl

D’n Twist
Sfeervol logeren
D’n Twist is een groepsaccom-

modatie, bed & breakfast, camping 

en vergaderruimte op één locatie. 

Sfeervol gelegen tussen de bossen 

in het toeristisch  Overloon. D’n Twist 

ligt aan directe wandel, fi ets- en 

ruiterpaden en is daarom erg geliefd bij wandelaars, rustzoekers 

en natuurliefhebbers. Je kunt gebruikmaken van één van onze 

prachtige B&B kamers, een blokhut, een stacaravan of zelfs onze 

gehele locatie afhuren. We beschikken tevens over een kamer op 

de begane grond, welke ook zeer geschikt is voor mindervaliden. 

Deze kamer beschikt voer twee eenpersoonsbedden. Speciale 

wensen? Neem gerust contact op, we denken graag mee! Onze 

mogelijkheden zijn onbegrensd.

D’n Twist

Duivenbosweg 1, Overloon

0485-381201 / 06-24381961

www.dntwist.nl

“Kom gerust, blijf gerust, vertrek uitgerust”



  



“Geniet van al het moois
wat zo dichtbij is!”

Land van het boerenleven 
en kunstenaars
Het leven is goed in het Brabantse land. En een Goei Leven in Sint 

Anthonis nog beter! Een natuurlijk oord waar het leven heerlijk 

is en waar de drukte van alledag naar de achtergrond verdwijnt. 

Struin rond en geniet van 10.000 bunder landschap vol hoeves, 

vennetjes, graslanden en heidevelden. Of verken de mooie fi ets- 

en wandelroutes van de Staatsbossen en spot dieren zoals de 

Schotse Hooglander.

Onze zeven dorpen zijn een lust voor het oog. Beleef de 

geschiedenis die schuilt achter onze kerken, kapellen, boerderijen, 

schuren en woningen. Of bewonder de bijzondere monumenten 

die elk dorp van zijn unieke identiteit voorzien. Moderne beeldende 

kunst verrijkt de straten en pleinen van onze dorpen, waardoor een 

samenspel ontstaat tussen eigentijds en eeuwenoud. 

En bent u in de buurt? Loop dan eens binnen bij ons gemeentehuis 

en kijk naar boven. Daar ziet u de sterrenhemel in de vorm van een 

indrukwekkend astronomisch uurwerk. In de nacht kan de klok als 

een echte sterrenkaart fungeren.

Met producten van eigen bodem is het puur genieten van de 

bourgondische gastvrijheid die onze gemeente zo typeert. Onze 

inwoners zijn trots op de rijke geschiedenis achter het eten, de liefde 

waarmee het geproduceerd wordt en de innovaties die steeds weer 

plaatsvinden. Na een lange dag wandelen of fi etsen wacht u een 

gastvrij onthaal in een van onze sfeervolle horecagelegenheden.

Ontspannen en voldaan is het goed toeven in een bed & breakfast, 

een boertel of op een van onze natuur- of luxecampings. En 

wanneer de zonsopgang de nieuwe dag aankondigt  en de natuur 

voor uw ogen ontwaakt, weet u het zeker: het is goed dat u voor Sint 

Anthonis heeft gekozen.

Sint Anthonis nodigt u uit om 

te genieten van al het moois 

dat zo dichtbij is!
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Natuurpoort startpunt 
voor wandel- en fi etsroutes

Natuurpoort De Heksenboom is hét startpunt voor een prachtige 

wandel- of fi etstocht door de staatsbossen van Sint-Anthonis.

Wat het bosgebied rond Sint Anthonis aantrekkelijk maakt is 

de afwisseling. Het ene moment loop je hier door een vochtig 

naaldbomenbos, dan opeens sta je in het volle licht aan de rand 

van een uitgestrekt heideveld. Kleine boerderijtjes, vennetjes, 

graslanden en bosranden om eindeloos langs te struinen; wat wil 

de wandelliefhebber nog meer?

In het heidegebied de Ullingse Bergen zijn 

nog enkele stukken zandverstuiving. Door 

het hele gebied lopen een aantal verharde 

en onverharde maar goed berijdbare fi etsroutes. Voor wandelaars 

heeft Staatsbosbeheer diverse routes uitgezet.

Brabantse Natuurpoorten

De Heksenboom is een van 29 Brabantse Natuurpoorten. De 

Natuurpoorten zijn gelegen aan prachtige natuurgebieden door 

de hele provincie Brabant. Er staat altijd een horecapunt (in Sint 

Anthonis het gelijknamige restaurant De Heksenboom), er zijn leuke 

fi ets- en wandelroutes uitgezet, er is voldoende parkeergelegenheid 

en er wordt informatie gegeven over de natuur en de routes. Het 

netwerk van Brabantse Natuurpoorten is een initiatief van de 

provincie Noord-Brabant.

De Heksenboom
Schuif gezellig aan! 
De Heksenboom, een restaurant in de vorm van een 

Boerenhoeve is een bezoek meer dan de moeite waard. 

Gelegen aan de Staasbossen is dit hét ideale vertrekpunt voor 

diverse wandel-, ruiter- en fi etsroutes. Geen wonder dat De 

Heksenboom ook één van de Brabantse Natuurpoorten is. 

Schuif eens gezellig aan in De Heksenboom met kinderspeelhoek 

of op het ruime terras met speeltuin voor de kinderen. Bij De 

Heksenboom kun je terecht voor een smaakvolle lunch en een 

heerlijk diner, maar natuurlijk ook voor een goede kop 

koffi  e of een verfrissend speciaalbiertje van de tap. 

De Heksenboom werkt met regionale streekproducten. 

Zo komt, naast de zelfgebakken appeltaart uit eigen 

oven, het overige gebak dagelijks vers uit de lokale 

bakkersoven. De geitenkaas komt direct van de 

boerderij en de asperges en aardbeien vers van het 

land, én dat proef je!

Er worden door het jaar heen de leukste activiteiten 

georganiseerd zoals wandelen met een IVN Gids, 

op pad met de (gezins)natuurtas, het kabouterpad, 

heksenboomgolf, lammetjesdag, het jaarlijkse 

schaapscheerdersfeest en meer. Iedereen is welkom! 

De Heksenboom

Bosweg 40, Sint Anthonis 

0485-382803

www.heksenboom.nl 
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In het heidegebied de Ullingse Bergen zijn 

nog enkele stukken zandverstuiving. Door 

het hele gebied lopen een aantal verharde 

en onverharde maar goed berijdbare fi etsroutes. Voor wandelaars 

heeft Staatsbosbeheer diverse routes uitgezet.

Brabantse Natuurpoorten

De Heksenboom is een van 29 Brabantse Natuurpoorten. De 

Natuurpoorten zijn gelegen aan prachtige natuurgebieden door 

de hele provincie Brabant. Er staat altijd een horecapunt (in Sint 

Anthonis het gelijknamige restaurant De Heksenboom), er zijn leuke 

fi ets- en wandelroutes uitgezet, er is voldoende parkeergelegenheid 

en er wordt informatie gegeven over de natuur en de routes. Het 

netwerk van Brabantse Natuurpoorten is een initiatief van de 

provincie Noord-Brabant.

De Heksenboom
Schuif gezellig aan! 
De Heksenboom, een restaurant in de vorm van een 

Boerenhoeve is een bezoek meer dan de moeite waard. 

Gelegen aan de Staasbossen is dit hét ideale vertrekpunt voor 

diverse wandel-, ruiter- en fi etsroutes. Geen wonder dat De 

Heksenboom ook één van de Brabantse Natuurpoorten is. 

Schuif eens gezellig aan in De Heksenboom met kinderspeelhoek 

of op het ruime terras met speeltuin voor de kinderen. Bij De 

Heksenboom kun je terecht voor een smaakvolle lunch en een 

heerlijk diner, maar natuurlijk ook voor een goede kop 

koffi  e of een verfrissend speciaalbiertje van de tap. 

De Heksenboom werkt met regionale streekproducten. 

Zo komt, naast de zelfgebakken appeltaart uit eigen 

oven, het overige gebak dagelijks vers uit de lokale 

bakkersoven. De geitenkaas komt direct van de 

boerderij en de asperges en aardbeien vers van het 

land, én dat proef je!

Er worden door het jaar heen de leukste activiteiten 

georganiseerd zoals wandelen met een IVN Gids, 

op pad met de (gezins)natuurtas, het kabouterpad, 

heksenboomgolf, lammetjesdag, het jaarlijkse 

schaapscheerdersfeest en meer. Iedereen is welkom! 

De Heksenboom

Bosweg 40, Sint Anthonis 

0485-382803

www.heksenboom.nl 
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zandkastelen op het 

strand, terwijl pap en 

mam ontspannen in de 

zon liggen of een boekje 

lezen op de ligweide. Een 

drankje, ijsje of frietje 

is natuurlijk binnen 

handbereik.

 

Electrocross

Wil jij eens echt iets gaafs doen? Electrocross is fun, actie en 

adrenaline op een elektrische motor! Het electrocrosspark is uniek 

en biedt perfecte banen zowel binnen als buiten. De motoren 

zijn volledig elektrisch en eenvoudig te bedienen, ook als je nog 

nooit op een motor hebt gezeten. Als je kunt fi etsen, kun je ook 

electrocrossen! Electrocross is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar 

tot volwassenen. 

En er is nog veel meer te beleven. Zo kan je er op uit met een 

Jeep op de  jeeptrail of ontdek je de omgeving in een authentieke 

Volkswagen Kever. Heb je nog een appeltje te schillen met iemand, 

ga dan de strijd aan op de paintballbaan. Wie neem jij op de korrel?

Kaartjes zijn te koop bij de entree, maar ook met korting online te 

verkrijgen. 

Kijk voor meer informatie, 

openingstijden, tickets en 

groepsarrangementen op 

onze website.

Avonturenpark De Bergen: 
30 hectare (ont)spanning 
Avonturenpark de Bergen biedt voor ieder op een unieke manier 

uitdaging en plezier. Met alle weersomstandigheden is er voor 

jong en oud een avontuur te beleven. De Bergen telt meer dan 30 

hectare spanning en ontspanning in een schitterende natuurlijke 

omgeving. Dat moet je beleven! 

 

Buitenspelen komt bij Avonturenpark De Bergen tot een geheel 

nieuwe dimensie. De ruim opgezette speeltuin biedt voor ieder wat 

wils met airtrampolines, de familieglijbaan, skelterbaan, ponyrijden, 

Viking Adventure Midgetgolf en nog zo veel meer. De vernieuwde 

Viking Adventure Midgetgolf belooft een competitief uitje voor de 

hele familie. Wie weet ben jij de midgetgolfkampioen van de familie. 

Mocht het dan toch gaan spetteren, kom dan lekker schuilen in de 

overdekte speeltuin.. 

De overdekte avonturenspeeltuin biedt vermaak voor de kids het 

hele jaar door. Weer of geen weer, er is altijd iets te beleven in de 

avonturenspeeltuin. Terwijl pap en mam, of opa en oma op het 

perron achterblijven met een kopje koffi  e en wat lekkers, maken de 

kids een speelse reis rond de wereld. De geweldige attracties bieden 

uitdaging en plezier voor de kids en maken het voor iedereen een 

onbezorgd dagje uit.

Op zomerse dagen vind je in De Bergen verkoeling. In de Brabantse 

natuur ligt een heuse lagune waar verkoeling en ontspanning 

te vinden zijn. Kids amuseren zich op de glijbaan of het bouwen 

Avonturenpark De Bergen

Zoetendaal 10, Wanroij

0485-335468

avonturenparkdebergen.nl

Mini Camping 
An ’t Hoag; 
puur genieten!
De rust, de ruimte en de charme van het plattelandsleven komen 

hier bij elkaar. Ervaar het zelf bij deze gemoedelijke minicamping 

in het agrarische buitengebied. Hier mag je als gast zelf groenten 

en fruit, tegen een kleine vergoeding, uit de enorme tuin snijden en 

plukken. Bij deze monumentale boerderij vind je ook een prachtige 

vijver met zandstrandje waarin gevist mag worden. Ook zijn er tal 

van dieren zoals een lieve koe, 

varkens, konijnen en kippen. 

Elke dag is hier anders. Maar 

een ding verandert nooit, hier 

geniet je iedere dag in de meest 

pure vorm mogelijk.

An ‘t Hoag

Walsert 6, Rijkevoort 

De Walsert

www.ant-hoag.nl

Word één met de natuur bij 
Boerderijcamping Gieben
Lekker de handen uit de mouwen steken of juist compleet tot 

rust komen? Trek op ontdekkingsreis naar Boerderijcamping 

Gieben in Wilbertoord!

Hier word je gastvrij ont-

vangen door boer Jan, 

zijn vrouw Christien en 

de kinderen. Ontdek de 

zonnige, ruime staanplaatsen 

mét gratis WiFi en volop 

speelgelegenheid voor de 

kinderen. Maak kennis met 

het échte boerenleven. Help boer Jan, die vol passie over zijn 

werk vertelt, bij het melken van de koeien of het voeren van de 

pasgeboren kalfjes. Kom heerlijk tot rust in deze bosrijke wandel- 

en fi etsomgeving.  Waar de koeien mogelijk op tien meter afstand 

tussen de tentjes door 

heerlijk grazen. 

Gegarandeerd 

een leerzaam en 

onvergetelijk verblijf!

Boerderijcamping Gieben 

Weth. Lindersstraat 88a, Wilbertoord 

0485-478743 / 06-51266878 

www.boerderijcampinggieben.nl 
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Volg voor een mooie, afwisselende route van 17 kilometer de 

fi etsknooppunten 73 – 76 – 68 – 33 – 67 – 66 – 6 – 72 – 73

Waterfi etsen op de Kraaijenbergse Plassen
Zeilschool Bij Ceulemans (Kerkeveld 10, Beers) kunt u op zaterdag 

18 en zondag 19 juli terecht voor een rondje fi etsen op het water van 

de Kraaijenbergse Plassen. Bij Ceulemans meert ook de watertaxi 

aan die van de steiger van Bij Ceulemans gaat naar de andere oever 

van de plassen of naar jachthaven ’t Loo. En vice versa uiteraard.

Fietsen van watertappunt naar watertappunt
Kunstenaar Juul Baltussen ontwierp acht watertappunten in de 

gemeente Sint Anthonis (Wanroij, Landhorst, Ledeacker, Westerbeek, 

Oploo, Stevensbeek, Rijkevoort-De Walsert en Sint Anthonis). Stap 

op de fi ets om van deze bijzondere kunst te genieten en onderweg 

heerlijk uw dorst te lessen bij deze bijzondere watertappunten. De 

fi etstocht van 47 kilometer gaat langs de knooppunten 98 – 23 – 31 

– 36 – 43 – 60 – 42 – 35 – 34 – 33 – 27 – 95 – 25 – 11 – 9 – 68 – 69 – 21 

– 24 – 97 – 98 – 23 – 35.

Fietsen langs kunst Vrijheid, Blijheid
Ontdek Mill organiseert voor het achtste achtereenvolgende jaar 

een kunstroute. In de route van 2020 staat de herdenking van 75 

jaar vrijheid centraal. Het thema van dit jaar is dan ook ‘Heel de 

zomer Kunstroute Vrijheid Blijheid’.  

Kijk voor de route op www.kunstinlandvancuijk.nl 

Fietsen door een museum
Het Oorlogsmuseum in Overloon is het eerste en tot nu toe enige 

museum waar je dwars doorhéén kunt fi etsen. Afgelopen jaar is 

daar de langste indoorfi etsbrug ter wereld in gebruik genomen. 

De brug is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van het 

museum en sluit aan op het knooppuntennetwerk.

Volg de Bevrijdingsroute via de knooppunten 49 – 48 – 51 – 52 – 53 – 

39 – 38  - 55 – 40 – 57 – 46 – 15 – 56 – 50 – 31 – 30 – 45 – 49.

De fi etsbrug is op zaterdag 18 en zondag 19 juli van 11.00 tot 16.30 

uur toegankelijk, op maandag 20 juli al vanaf 10.00 uur. 

Fietsen door UNESCO-landschap
De Maasheggen, het oudste cultuurlandschap van Nederland, heeft 

sinds vorig jaar de status van UNESCO Man & Biosphere. Er is een 

fi etsroute uitgezet door het Maasheggengebied die zowel door 

het Brabantse als het Limburgse deel gaat. U steekt tweemaal de 

Maas over, waarvan minstens eenmaal met een veerpontje. De 

route volgt aan de Land van Cuijkse kant de Via Valentinianus, de 

Romeinse weg.

De fi etsroute van 20 kilometer volgt de knooppunten 69 – 4 – 44 – 

28 – 27 – 38 – 39 – 25 – 51 – 2 – 12 – 70 – 71 – 69

Profwielerronde Daags na de Tour
De perfecte afsluiting van het fi etsweekeinde in het Land van Cuijk: 

de profwielerronde Daags na de Tour. Op de dag na de fi nish van 

de Tour in Parijs kunt u de helden van de Tour al bewonderen in 

het centrum van Boxmeer. Maandag 20 juli; voor meer informatie 

www.daagsnadetour.nl

Fietsfeest 2020 
Zaterdag 18 tot en met maandag 20 juli 
in het Land van Cuijk
In het weekeinde van zaterdag 18 tot en met maandag 20 juli is het Land van Cuijk voor even dé fi etsregio van Nederland.

Tijdens het Fietsfeest 2020 worden overal in het Land van Cuijk activiteiten georganiseerd die ‘fi etsen’ als thema hebben. Van de prof-

wielerronde Daags na de Tour en de toertocht Rondje 33 tot familietochten langs bijzondere bezienswaardigheden en praten over fi etsen 

in een Wielercafé.

Wielercafé Boxmeer
zaterdag 18 juli, aanvang 19.00 uur, cultureel centrum 

De Weijer in Boxmeer

Wielertoertocht Rondje 33
de wielertoertocht van 133 kilometer wordt verreden op zondag 19 

juli en gaat langs alle 33 kernen in het Land van Cuijk. Starten in 

het centrum van Boxmeer en pauzeplaatsen in onder meer Oploo 

en Mill. Er kunnen ook kortere routes (95 en 80 kilometer) worden 

gefi etst. Voor meer info zie www.rondje33.nl

Begeleide fi etstour door historisch Grave
samen met een gids fi etsen langs de historische 

bezienswaardigheden in Grave en omgeving. Naast het historische 

centrum worden ook de kazematten bij de Thompsonbrug en het 

klooster in Velp bezocht. Zondag 19 juli; aanmelden bij Tourist 

Information in Grave, via toerismegrave@outlook.com

Fietsen langs de Kraaijenbergse Plassen
Fiets op eigen gelegenheid, en op het moment dat het u uitkomt, 

om watersportgebied Kraaijenbergse Plassen in Beers / Linden. 

Voor meer informatie en eventuele aan-

vullingen op het programma zie 

www.fi etsfeest2020.nl
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Op een plek tussen Cuijk, Grave en 

Mill, ver van steden en verkeerswegen 

vandaan, is het on-Nederlands stil. Hier 

is het gebied De Verborgen Raamvallei. 

Een uniek stukje Brabant waar bossen 

en cultuurland worden afgewisseld 

met lanen, houtwallen en rustieke 

landgoederen. Te midden van dit alles 

stroomt het riviertje De Raam, dat met 

zijn natuurlijke oevers zorgt voor het 

idyllische karakter dat zo typerend is 

voor dit gebied. 

Het gebied is gevormd door de natuurlijke 

grillen en is daardoor nauwelijks 

aangetast door modern ruimtebeslag. 

Een authentiek en onontgonnen 

gebied dus. Hierdoor is een bijzonder 

landschap met grote verscheidenheid 

aan fl ora en fauna ontstaan. Met 

waardevol erfgoed bovendien, zoals de 

kastelen en landgoederen en natuurlijk 

het vestingstadje Grave.  Agrarische 

activiteiten hebben zich er ontwikkeld in 

een samenspel met natuur en water.

Ontdekken
Er zijn volop mogelijkheden om het 

moois van De Verborgen Raamvallei te 

ontdekken: te voet, op de fi ets en zelfs 

via het water. De wandel- en fi etsroutes 

voeren u over goede begaanbare paden, 

hierbij kunt u eventueel ook aansluiten op 

de knooppuntenroutes. Bijzonder is ook 

de kanotocht die u over het riviertje De 

Raam midden door De Verborgen 

Raamvallei voert. Voor meer informatie zie 

www.rongenaktief.nl.

Landgoed Tongelaar
Midden in het gebied, direct ten noorden 

van het dorp Mill, ligt Landgoed Tongelaar, 

met Kasteel Tongelaar. De tijd lijkt er te 

hebben stilgestaan. Hier kunt u de historie 

van het gebied opsnuiven of als een echte 

kasteelheer vanuit de middeleeuwse 

fort-toren over De Verborgen Raamvallei 

uitkijken. Wanneer u over dit landgoed 

wandelt of fi etst, waant u zich in de 

sfeer van het Franse platteland. Vergeet 

bij uw bezoek niet het historische 

perenlaantje met zijn fraaie doorkijkjes 

over zonovergoten bloemrijke weilanden. 

Op het Landgoed hebben diverse 

dassenfamilies hun burcht. Zij scharrelen 

in de vochtige graslanden hun 

lievelingskostje bijeen: regenwormen. 

Omdat deze alleseter ook een 

zoetekauw is, zijn in het verleden in de 

vele houtwallen besdragende heesters 

aangeplant. Dit trekt vlinders aan en 

levert broedgelegenheid op voor allerlei 

zangvogels. 

Cultuurhistorie
In De Verborgen Raamvallei vindt 

u naast Landgoed Tongelaar ook 

Landgoed Russendaal, Landgoed de 

Barendonk, Kasteel Aldendriel, Landgoed 

d’n Ossenbroek, de Beerse Overlaat 

en landschappelijke elementen en 

overblijfselen van de Peel-Raamstelling.

Raamvallei DUOmarathon 

Eens per jaar, in september, kunt u in De 

Verborgen Raamvallei sportiviteit met het 

bourgondische leven combineren tijdens 

de Raamvallei DUOmarathon. Tijdens 

deze sportieve uitdaging neemt u in duo’s 

per fi ets en hardlopend deel aan een tocht 

van ruim 42 kilometer door het gebied. 

Onderweg kunt u bij de verschillende 

stops genieten van culinaire en culturele 

producten uit de streek. 

Ontwikkelingen
Het gebied De Verborgen Raamvallei is 

volop in ontwikkeling. In het Platform De 

Verborgen Raamvallei werken maar liefst 

21 partijen intensief samen aan natuur, 

water, duurzaamheid, landbouw en 

recreatie. Wilt u op de hoogte blijven van 

de ontwikkelingen? Meld u aan voor de 

nieuwsbrief op www.gemeente-mill.nl/

deverborgenraamvallei.

De Verborgen 
Raamvallei, 
een uniek 
stukje Brabant



  

Waan je terug in de tijd als je een 

bezoek brengt aan het Museum 

voor Nostalgie en Techniek in 

Langenboom. Maak een afspraak 

en bewonder de verzamelingen 

van Wim van Schayik. Niet verge-

ten hoor, want hier kijk echt ieder-

een – jong én oud – zijn ogen uit.

Tijdreizen in Langenboom
Museum voor Nostalgie en Techniek
Toeristen komen zelfs uit Amerika en 

Nieuw-Zeeland om het Museum voor 

Nostalgie en Techniek in Langenboom 

te bezoeken. Eén ding hebben ze daarbij 

gemeen: hun mond valt open als Wim van 

Schayik de deur naar zijn verzamelingen 

opent. 

Alle oude ambachten worden in dit 

museum in beeld gebracht, inclusief een 

ruime keur aan materialen die werden 

gebruikt. Maar er is ook oud speelgoed 

te bewonderen, net als verschillende 

huishoudelijke apparaten die we 

inmiddels amper meer herkennen tot een 

volledig ingericht kruidenierswinkeltje 

en zelfs een heus politiemuseum. “Die 

verzamelwoede heb ik al van kinds af aan. 

Het is toch zonde om het weg te gooien.”

Zijn pronkstuk? De scheepskluis die hij in 

het Australische Perth ontdekte tijdens 

een vakantie. “Hij komt uit 1665 en is 

afkomstig van een oud VOC-schip. De 

sloten werken nog steeds.”

Bijna alles wat je ziet, komt ‘van voor de 

oorlog’. Soms maakt hij een uitzondering, 

bijvoorbeeld bij fi lmprojectoren en 

computers. “Als je dat nu niet bewaart, 

dan is straks iedereen vergeten hoe we 

begonnen zijn, terwijl juist dat zo leerzaam 

is.” 

Het Museum voor Nostalgie en Techniek 

is van 1 april tot 1 november op afspraak 

geopend. Of je nu in je eentje een kijkje 

wilt komen nemen of met een groep van 

(maximaal) honderd personen; iedereen 

wordt gastvrij verwelkomd door Wim en 

zijn ‘meisje’ Joke. Daarna volgt een twee 

uur durende rondleiding door een ervaren 

gids. Het museum is rolstoelvriendelijk.

Museum voor Nostalgie en Techniek

Dorpsstraat 38, Langenboom

0486-431343

www.tractortron.nl
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Herinneringspark Koude Oorlog

Boompjesweg 2, Landhorst

www.coldwar.nl 

Sporen van de Koude Oorlog
Militair erfgoed in Wanroij
In de weekenden kun je op het mobilisatiecomplex (MOB) in Wanroij 

gratis het herinneringspark aan de Koude Oorlog bezoeken. De 

interactieve route – opgebouwd rond een tijdslijn en ondersteund 

met geluidsfragmenten en fi lmbeelden – maken de spanning in de 

wapenwedloop tussen Oost en West ook nu nog voelbaar. 

Het Herinneringspark Koude Oorlog is mede mogelijk gemaakt 

door provincie Noord-Brabant. Openingstijden: zaterdag en zondag 

tussen 11.00 en 16.00 uur.

Onze tip-10 voor 
het Land van Cuijk
Tip 1 - Maasheggen UNESCO

Kom fi etsen, wandelen en struinen in het oudste cultuurlandschap 

van Nederland. 

Tip 2 - Dóór het Oorlogsmuseum

Het Oorlogsmuseum in Overloon is het eerste en vooralsnog enige 

museum ter wereld waar je dwars doorheen kunt fi etsen. 

Tip 3 - Historische stad Grave

Bezoek Grave, de meest belegerde vestingstad van Nederland. 

Tip 4 - Fietsen en wandelen

De natuurrijke omgeving, de brede fi etspaden en de verrassende 

struinroutes maken het Land van Cuijk tot een gebied waar het 

heerlijk fi etsen en ontspannen wandelen is. 

Haal het Fiets& Wandelboekje, met de meest bijzondere routes in 

het Land van Cuijk, bij de Toeristische Informatiepunten. Zie pagina 

50 voor het overzicht.

Tip 5 - Waterrecreatie 

Heerlijk ontspannen op en rond het water. Op de rivier de Maas, 

maar ook op de aantrekkelijke waterplassen elders in de regio.

Tip 6 - Kloosters en kastelen

Bezoek de kloosters, de kerken en de kastelen in het Land van Cuijk 

te bezoeken. Aan al deze historische gebouwen zijn bijzondere her-

inneringen verbonden.

Tip 7 - Plattelandstoerisme

Kenmerkend voor het Land van Cuijk zijn het uitgestrekte en di-

verse landschap én de gastvrijheid. Waar u ook komt, u proeft de 

trots op het eigen bedrijf én de omgeving en u ervaart de rust en 

de vriendelijkheid die bij Een Goei Leven op het Land van Cuijkse 

platteland past.

Tip 8 - 75 Jaar vrijheid 

In 2020 wordt ook in het Land van Cuijk herdacht dat het 75 jaar 

geleden is dat Nederland en het Land van Cuijk werden bevrijd. 

Tip 9 - Vier het mee!

Het Land van Cuijk staat, in Nederland maar ook buiten de lands-

grenzen, bekend om haar bijzondere evenementen. Van tradition-

eel tot modern, van muziek en theater tot sport en cultuur en van 

groots opgezette festivals tot aantrekkelijke dorpsbraderieën. 

Tip 10 - Ervaar Een Goei Leven

Geniet ook zo van heerlijk en eerlijk eten? Vindt u het prettig om 

fi jne mensen om u heen te hebben die voor elkaar willen zorgen? 

Kom dan naar het Land van Cuijk en maak op vele plekken kennis 

met Een Goei Leven.

Voor meer inspiratie op 

www.visitlandvancuijk.nl



  

Landgoed de 
Barendonk
Prachtig gelegen familielandgoed in 

de Verborgen Raamvallei van het Land 

van Cuijk.   Zodra je de ophaalbrug 

passeert, ervaar je de rustige sfeer 

en groene ruimte om je heen. Onze 

gasten geven aan zich hier thuis te 

voelen. U kunt bij ons: Comfortabel 

overnachten van 2 tot 42 personen. Wij 

hebben groepsvakantiewoningen, 

Trekkershutten en een 

Natuurkampeerterrein beschikbaar. 

Zakelijke gasten kunnen weids 

vergaderen, en vinden zo de rust en 

comfort om een bijeenkomst te laten slagen. Wij organiseren ook 

BarendonkUitjes voor groepen. Leuk Kabouterpad met dorpje en 

selfservice koffi  eterras in Uutblaoshuuske. We zijn een perfecte 

uitvalbasis voor fi ets- 

en wandelroutes in de 

Verborgen Raamvallei. 

“Ontdek Brabant op z’n 

best…. Groen gastvrij 

landleven!”

De Valkhoeve:
natuurlijk genieten
 

Aanschuiven voor een heerlijke lunch tijdens een fi etstocht? Ge-

nieten van een drankje op het terras na een goede wandeling? 

Of een bezoekje brengen aan de biologische boerderij of ‘t bez-

ienswaardige bezoekerscentrum van Natuurgebied de Kuilen?

Bij de Valkhoeve in Mill kun je alle 

kanten op. Op de verrassende 

menukaart vind je diverse pure 

streekproducten, waarvan vlees 

van eigen boerderij, maar ook een 

lekkere high tea. ‘s Avonds kun je in 

de langgevelboerderij overnacht-

en waar je luxe hotelkamers, een 

familiekamer en een ruim 

4 persoons appartement 

vindt. De luxe van een ho-

tel met de sfeer van thuis.

Gastvrouw Carolien bakt boven-

dien de lekkerste appeltaart van 

het Land van Cuijk. Kom gerust 

eens proeven!

Landgoed de Barendonk

Millseweg 13, Beers

0485-316436

www.barendonk.nl

De Valkhoeve

Valkweg 11 Mill

0486-431224 

www.devalkhoevemill.nl 

StroHotel Aalshof Haps
Welkom in de wereld van 

Stro en Leem. 

Misschien wel de meest bij-

zondere groepsaccommo-

datie en B&B van het Land 

van Cuijk: StroHotel Aalshof. 

Deze unieke accommodatie 

is gebouwd van pakken stro 

en gestuckt met de leem uit 

de nabijgelegen Maas. Het 

StroHotel beschikt over 6 

gastenkamers waar 12 tot 20 

personen kunnen over-

nachten. Eén van deze ver-

blijven is geschikt voor mindervaliden. Het StroHotel beschikt 

over een gezellige gemeenschappelijke ruimte, een heerlijk bui-

tenterras met privétuin en professionele keuken. Ecologisch & 

duurzaam, maar wel van 

alle gemakken voorzien. 

Uniek en kleinschalig in 

‘t Brabantse Haps waar 

iedereen zich thuis voelt.

Gastvr(ei) en StroHotel Aalshof

Sint Hubertseweg 9, Haps

0485-311474

www.aalshof.nl

Kasteel Tongelaar

Waan je op het Franse platteland. 

Bezoek Kasteel Tongelaar met al zijn mogelijkheden. Elke woensdag 

(11.00 tot 16.00 uur) en elke zondag (11.00 tot 18.00 uur) is Kasteel 

Tongelaar open voor publiek. 

Bezoek dan het kasteel, geniet van de lunch in het koffi  ehuis of ter-

ras en ontdek de speciaalbiertjes van kasteelbrouwerij de Blauwe 

Knoop.

In het torenfort vind je kaarten van alle wandel- en fi etsroutes. 

Maak kennis met het prachtige Landgoed Tongelaar in een uit-

gestrekt wandelgebied, prachtige historische boerderijen én een 

kasteelburcht uit de vijftiende eeuw. Elke 4de zondag van de maand 

kun je op pad met de natuur-

gids.Op Kasteel Tongelaar 

wordt ontzettend veel geor-

ganiseerd; evenementen, pop-

up-diners en concerten. Check 

hiervoor de website.

Kasteel Tongelaar

Tongelaar 12, Mill

06-46080001

www.kasteeltongelaar.nl
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Toeristische Informatiepunten

Het Land van Cuijk heeft 26 Toeristische Informatiepunten. 

Ondernemers en organisaties die toeristen en recreanten 

gastvrij ontvangen en u graag vertellen over wat deze regio zo 

bijzonder maakt. 

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld fi ets- en wandelroutes in de 

omgeving, waar u lekker kunt eten of fi etsen kunt huren, loop dan 

gerust eens binnen bij een van de Toeristische Informatiepunten 

in het Land van Cuijk. De Toeristische Informatiepunten zijn 

herkenbaar aan de vlag met de internationale bekende ‘i’ en de tekst 

Tourist Information. Op de bewegwijzering staan de Toeristische 

Informatiepunten ook nog wel benoemd als ‘ontmoetingspunten’.

Gemeente Boxmeer

Toeristisch Ontmoetingspunt Bibliotheek, 

De Raetsingel 1, Boxmeer

0485-571971; www.biblioplus.nl 

Jachthaven WSV Boxmeer (alleen vóór watersporters), 

Beugense Maasstraat 7, 5835 CD Beugen

0485-576496; www.wsvboxmeer.nl 

Fruitpark Groenz, Heikant 7, Boxmeer 

06-49948278; www.groenz.nl

Boompjes Restaurant, Irenestraat 1, Overloon

0478–642227; www.boompjes-restaurant.nl 

De Meerstoel, Maasstraat 12, Sambeek

0485 – 574826; www.meerstoel.nl

Herberg Thijssen, Spoorstraat 5, Vierlingsbeek 

06-23469071; www.herbergthijssen.nl  

Plien Atelier, Museumlaan 30, Overloon,

06-22250819; www.plien-overloon.jouwweb.nl

Gemeente Cuijk

Toeristisch Ontmoetingspunt Cuijk, Maasstraat 17, Cuijk

0485-317644; tipcuijk@live.nl

Erfgoedcentrum Kloosterleven, Kloosterlaan 24, Sint Agatha

0485-311007; www.kloostersintagatha.nl 

Landgoed De Barendonk, Millseweg 13, Beers

0485-31643; www.barendonk.nl 

Van der Valk Hotel Cuijk-Nijmegen, Raamweg 10, Cuijk

0485-335123, www.hotelcuijk.nl

Watersport Camping / Jachthaven ’t Loo, Hardweg 10-15, Lin-

den, 0485-312003; campinghetloo.nl / jachthavenhetloo.nl 

Jachthaven wsv Kraaijenbergse Plassen

(alleen vóór watersporters), Keersluisweg 3, 5433 NM Cuijk

06-20580859; www.wsvcuijk.nl

Gemeente Grave

Motel Koolen, Tolschestraat 1, Velp-Grave

0486-472387; www.motelkoolen.nl

Catharinahof, Koninginnedijk 252, Grave

0486-477900. www.catharinahof-grave.nl 

Toeristisch Ontmoetingspunt Grave, Hoofdwagt 2, Grave

0486-870067; www.beleefhistorischgrave.nl/beleef-grave/grave-tour-

ist-information/tourist-information/

Gemeente Mill en St. Hubert

Bezoekerscentrum De Kuilen, Valkweg 11, Mill 

0486-431224; www.bezoekerscentrumdekuilen.nl

City Resort Hotel Mill, Hoogveldseweg 1, Mill

0485-477210; www.cityresorthotelmill.nl

Belevingsboerderij De Nieuwenhof, Nieuwenhofweg 5, Mill

06-36140330; www.groepsaccommodatiedenieuwenhof.nl  

Grandcafé-restaurant ’t Centrum, Kerkstraat 4, Mill

0485-451904; www.grandcafehetcentrum.nl 

Gemeente Sint Anthonis

Vakantiepark De Bergen, Campinglaan 1, Wanroij 

0485-335450; www.debergen.nl 

Koffi  ehuus Ons Moe, Grotestraat 10 A, Oploo

0485-383429; www.koffi  ehuus-onsmoe.nl

Restaurant De Heksenboom, Bosweg 40, Sint Anthonis 

0485-382803; www.heksenboom.nl 

’t Boerenwinkeltje, Verlorenhoek 1, Wanroij

0485-451335; www.boerenwinkeltje.nl

De Dorpsshop, Lepelstraat 12, Sint Anthonis

0485–769049; www.degereedschapshop.nl



  

GA OP EXPEDITIE!

Tickets met 
korting op 
zooparc.nl
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Wilt u meer weten over bijvoorbeeld fi ets- en wandelroutes in de 
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Gemeente Boxmeer
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0485-571971; www.biblioplus.nl 

Jachthaven WSV Boxmeer (alleen vóór watersporters), 
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Landgoed De Barendonk, Millseweg 13, Beers

0485-31643; www.barendonk.nl 
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KOM EN
BELEEF
HISTORISCH 
GRAVE
WWW.BELEEFHISTORISCHGRAVE.NL


