
1

2019

REISGIDS
VOOR HET LAND VAN CUIJK

visitlandvancuijk.nl

Met plattegronden en fi ets- en wandelroutes



2

avonturenpark



Cuijk

Boxmeer

Ledeacker

Westerbeek

Oploo

Stevensbeek

Landhorst

Wilbert-
oord

Maas

Langen-
boom

GasselEscharen

Beers

Vianen

Holt- 
hees

MookMook

BergenBergen

AfferdenAfferden

Maashees

Velp
Grave

Oeffelt

Sint
Agatha

Haps

Rijkevoort

Vierlingsbeek

Groeningen

Vortum-Mullem

Sambeek

Linden

Beugen

Overloon

Wanroij

Sint Anthonis

Mill &
       Sint Hubert

MillMillMillMillMillMill

Sint HubertSint HubertSint HubertSint HubertSint HubertSint Hubert

Langen-Langen-Langen-Langen-

9

VianenVianenVianenVianenVianenVianenVianenVianen

999

WanroijWanroij RijkevoortRijkevoortRijkevoortRijkevoortRijkevoortRijkevoort

LandhorstLandhorstLandhorst

StevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeekStevensbeek

GasselGasselGassel1

8

9

2
3

4

5
7

6

4

VENLO

ARNHEM
NIJMEGEN

‘S-HERTOGENBOSCH‘S-HERTOGENBOSCH‘S-HERTOGENBOSCH
EINDHOVENEINDHOVENEINDHOVEN

NORD-RHEIN WESTFALENNORD-RHEIN WESTFALENNORD-RHEIN WESTFALENNORD-RHEIN WESTFALEN

Voorwoord
Kom het ervaren!

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 ervan!

Antoine Walraven

voorzitter RBT Land van Cuijk

9 reisbestemmingen
Bijzonder vanwege de historische gebouwen, de natuur- of 

waterrijke omgeving, de dagattracties, het gevarieerde aanbod aan 

verblijfsaccommodaties, de aansprekende fi ets- en wandelroutes 

en/of de winkelcentra; in alle gevallen zijn het reisbestemmingen 

die de moeite van (minimaal) een dagbezoek meer dan waard zijn!
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Een Goei Leven in
het Land van Cuijk
“We hebben het goed voor mekaar in ons 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!

18 MEI 2019
HET GEZOND LEVEN EVENT
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert sportvereniging Hart in 

Actie in het City Resort Mill een “Gezond Leven Event”. Een event 

met alles wat te maken heeft met een gezonde leefstijl, gezonde 

voeding, bewegen en sport. Met een Gezondheidsplein, een Goei 

Leven Plein, een Sportplein, workshops, spelletjes, demonstraties 

en lezingen. www.facebook.com/gezondlevenevent

19 MEI 2019
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.

19 MEI 2019
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, volg het Kabouterpad, vaar 

mee op de Kraaijenbergse Plassen, 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 

26 MEI 2019
FIETSTOCHT EEN GOEI 
LEVEN
Op 26 mei vindt in Grave 

een bijzondere fi etstocht 

plaats, die laat ervaren wat 

Een Goei Leven in Grave en 

omstreken is. De fi etstocht 

start bij de bibliotheek. 

Voor de liefhebbers is er de 

mogelijkheid om mee te doen aan 

een workshop gedichten schrijven 

onder leiding van regiodichter 

Monica Boschman. 

Er zijn onderweg diverse rust-

plaatsen, waar een heerlijk ge-

recht geserveerd wordt. Prijs van 

deze unieke fi etstocht is 

€ 24,00 per persoon. Reserveer via

ticketkantoor.nl/shop/hapentrap 

30 MEI 2019
HAPPEN & STAPPEN 
GRAVE
Ook dit jaar worden Happen & Stappen-wandelingen georganiseerd 

in de natuur van Grave en omgeving. Onderweg worden, op 

verrassende locaties, een voor- , een hoofd- en een nagerecht 

geserveerd. De wandelingen zijn tussen de 12 en 15 kilometer lang. 

De prijs per persoon bedraagt € 21,75, inclusief de gerechten en 

een routeboekje en exclusief de drankjes. 

Reserveren kan via ticketkantoor:

30 mei: www.ticketkantoor.nl/shop/hapenstapmei 

3 november: www.ticketkantoor.nl/shop/hapenstapnov

28 • 29 • 30 JUNI 2019
EEN GOEI LEVEN BELEVEN
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

30 JUNI
BOERENMARKT SINT 
ANTHONIS
ZLTO afdeling Sint Anthonis 

organiseert op zondag 30 juni van 

11.00 tot 16.00 uur een Boeren-

markt op de Brink in Sint Anthonis. 

Bezoekers kunnen kennismaken 

met de dagelijkse activiteiten van 

de agrarische (en aanverwante) 

bedrijven in de regio. Op deze 

boerenmarkt is van alles te zien, te 

proeven en te beleven voor jong en oud. www.zltosintanthonis.nl

13 OKTOBER 2019
PLUK & OOGSTFEEST
Vier het begin van de herfst op Kasteel Tongelaar met een culinair 

oogstfeest. Bezoek de grote Smaakmarkt met producenten uit de 

regio, live-cooking, een Biergaarde en het Buff et des Overvloeds 

op het binnenplein. Kom zelf fruit plukken en appelmoes maken, 

natuurknutselen of knuff elen met een koe. Het Pluk & Oogstfeest is 

een gratis herfstfestival. www.plukenoogstfeest.nl

ELKE 4de ZONDAG
RONDJE TONGELAAR
Elke vierde zondag vanaf 10:00 uur een gratis wandeling op 

Landgoed Tongelaar, onder leiding van een deskundige gids van 

Brabants Landschap. Na afl oop kunt u genieten van Een Goei Leven 

Lunch in het kasteel: soep van het seizoen met ingrediënten van 

bioboer Jaap, zuurdesembrood van Teun de Bakker van Hier en 

koffi  e of thee voor € 6,00 (normaal € 8,00)

www.kasteeltongelaar.nl

Wilt u ook een 
Goei Leven beleven?

Ook in 2019 worden in het Land van Cuijk tal van 

activiteiten en evenementen georganiseerd die bezoekers 

van ons Goeie Leven laten proeven. Een volledig en 

actueel overzicht is te vinden op 

www.goeileven.nl

      “We hebben het goed 
                   voor mekaar in ons Land van Cuijk!”
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Pagina 6-7 (Kaart)
Historisch Grave

TOP 1

De Hampoort De kanonnen van Grave Drie-eenheid Velp Grote evenementen

Beleef Historisch 
Grave dé vestingstad 
aan de Maas
Grave is de meest belegerde vestingstad in Nederland. De sporen van de 

veldslagen die zijn gevoerd in en rond Grave, maar ook hoe de bewoners 

van de stad zich verweerden tegen de vijandelijke legers, zijn nog steeds 

zichtbaar in de historische binnenstad van Grave. 

Ook het buitengebied van Grave is meer dan de moeite waard: de drie 

kloosters in Velp, de bossen in Gassel en het Raamdal zijn opvallende 

blikvangers.

5 redenen
Kom naar Historisch Grave

boek een unieke stadswandeling

bezoek het Graafs Museum

bekijk de drie kloosters in het kerkdorp Velp

shop bij een van de vele speciaalzaken in de binnenstad van Grave

geniet van het uitzicht over de Maas, de Thompsonbrug en de sluis

Bekijk een uitgebreide plattegrond van Historisch Grave op 

www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze bij een van de 

TOP’s. Zie pagina 10.
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Winkelen in 
historisch Grave
Wie door het oude hart van Grave wandelt, ademt de rijke geschiedenis van deze vestingstad. Dat dit een bijzondere plek is, merkt 

u meteen als u de 17e en 18e-eeuwse gevels en indrukwekkende monumenten ziet. Maar de gemeente heeft meer te bieden… Gaat 

u mee op ontdekkingsreis? 

Vestingstad
In de 12e eeuw bouwen de heren van Cuijk hun kasteel aan de 

monding van de Raam. Koopmannen, boeren en ambachtslieden 

vestigen zich in de veilige nabijheid, waardoor Grave ontstaat. 

Deze nederzetting krijgt in de 13e eeuw stadsrechten. Vanwege de 

strategische ligging krijgt Grave het in de loop der eeuwen fl ink te 

verduren. Maar liefst zeven zware belegeringen – waaronder door 

de Fransen en Spanjaarden - heeft de vestingstad ondergaan. Het 

is waarschijnlijk de meest belegerde vestingstad van Nederland. In 

Grave start de Zuiderwaterlinie. 

Bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie
Grave vormt het oostelijke beginpunt van de Zuiderwaterlinie, een 

ketting van elf Brabantse vestingsteden die eindigt bij Bergen op 

Zoom. Om vijandelijke troepen tegen te houden werd het land 

rondom die vestingsteden onder water gezet. De geschiedenis van 

de Zuiderwaterlinie staat bol van spannende, mooie en bijzondere 

verhalen. Over vechten en verdedigen, slimme technieken, 

bijzondere mensen en de strijd mèt en tégen het water. 

Het Bezoekerscentrum  Zuiderwaterlinie geeft een inkijkje in dit 

prachtige stukje erfgoed. Het is ingericht in het historisch stadhuis, 

naast de Tourist Information.

Indrukwekkende monumenten
“Keer op keer herrees zij weer in vrijheid onze fi ere stad”, klinkt in het 

stadslied. Niets krijgt ze in Grave klein. Ondanks de beproevingen 

groeit de vesting uit tot een bloeiende handelsstad. Veel van 

de monumenten die behouden zijn gebleven, getuigen 

hiervan. Denk aan de Sint-Elisabethkerk, die dateert uit het 

jaar 1250. Of de Bagijnenkerk uit 1526, die gelegen is naast 

het oude Begijnenhof dat vlak voor het einde van de 13e 

eeuw werd gesticht. Maar ook het UNESCO-monument de 

Hampoort uit 1688 is het bezoeken meer dan waard. Net als 

het historisch stadhuis dat gerestaureerd is naar de staat 

van 1730. 

Kerkdorpen
Die historie ontdekt u niet alleen in het oude stadshart van 

Grave, maar ook in het prachtige kerkdorp Oud Velp. Fiets of 

wandel langs de kazematten en het Gemaal van Sasse over 

de dijk naar Oud Velp en bewonder de voormalige kloosters 

van de Moniale Redemptoristinnen en Kapucijnenpaters. 

Het kleine Vincentiuskerkje is tegenwoordig een centrum 

van kunst en cultuur. In de dorpen Gassel en Escharen 

ervaart u daarnaast de gastvrijheid van deze streek.

Laat je verrassen
Achter die prachtige historische geveltjes schuilt niet alleen een 

verhaal uit vervlogen tijden; veel  panden in het oude stadshart 

herbergen ook unieke bedrijven. Grave kent tientallen verrassende 

winkels met een bijzonder  assortiment.  En  allemaal op loopafstand 

van elkaar. Wat wilt u nog meer?

Ontdekkingsreis
Waar u in andere plaatsen veel winkelketens vindt, weet Grave 

zich te onderscheiden. Natuurlijk zijn er bekende namen aanwezig, 

maar de speciaalzaken zijn ruim in de meerderheid. Shoppen in 

Grave betekent dan ook een ware ontdekkingsreis. Een reis langs 

winkeltjes met bloemen, cadeaus, kunst, delicatessen, schoenen, 

kleding, homeopathische producten, interieurs én nog veel meer. 

Meer dan 40 winkels met elk een eigen verhaal. Elke vrijdagochtend 

vormt de bruisende weekmarkt een gezellige plaats van ontmoeting 

in de oude binnenstad.

Bijzondere evenementen
In Grave worden veel bijzondere evenementen georganiseerd. 

Denk aan het jaarlijkse ballonnenfestival waarbij tientallen 

luchtballonnen het luchtruim kiezen. Of de zomerse openluchtfi lm 

op de Markt. Ieder jaar ook brengen koren uit het hele land 

hun vrolijke en weemoedige zang ten gehore tijdens het 

Smartlappenfestival. Paardenliefhebbers kunnen hun hart ophalen 

bij het jaarlijkse Hippisch Festijn Grave in Escharen en voor een 

lekker biertje kunt u terecht op het Speciaal-Bierfestival. Voor meer 

informatie over evenementen in de gemeente Grave ga naar www.

beleefhistorischgrave.nl.

Bijkomen
Tussen het winkelen door even bijkomen? Ontspan dan op een van 

de vele terrasjes aan het water of in het hartje van de stad. Of u 

nu op zoek bent naar een knus café of culinaire hoogstandjes wilt 

ontdekken; het kan allemaal in deze bijzondere historische setting.

Alle horecagelegenheden zijn op loopafstand van elkaar gesitueerd. 

Wilt u het ‘shoppingavontuur’ werkelijk op unieke wijze ervaren 

dan kunt u ook nog kiezen voor een overnachting in een sfeervolle 

B&B in de binnenstad. Op de website www.beleefhistorischgrave.

nl  is de folder ‘winkelen in historisch Grave’ te downloaden, met 

een plattegrond van alle unieke winkels. Op de website staan 

ook folders met wandel- en fi etsroutes in Grave en omgeving.

Gaat u mee op ontdekkingsreis?

Parkeren
In de binnenstad geldt een blauwe zone. Gratis langparkeren kan 

op de Lunette, bij het Arsenaal en bij Catharinahof.

Ga voor meer informatie naar 

www.beleefhistorischgrave.nl  
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Winkelen in 
historisch Grave
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Toeristische 
Ontmoetingspunten: 
voor méér informatie
Het Land van Cuijk heeft 23 Toeristische Ontmoetingspunten. 

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 Ontmoetingspunten in het 

Land van Cuijk.

gemeente Boxmeer

Fruitpark Groenz, Heikant 7, Boxmeer 

06-49948278; www.groenz.nl

Boompjes Restaurant, Irenestraat 1, Overloon

0478–642227; www.boompjes-restaurant.nl 

Lunchroom De Meerstoel, Maasstraat 12, Sambeek

0485 – 574826; www.meerstoel.nl

Herberg Thijssen, Spoorstraat 5, Vierlingsbeek 

06-23469071; www.herbergthijssen.nl  

Toeristisch Ontmoetingspunt Bibliotheek, 

De Raetsingel 1, Boxmeer

0485-571971; www.biblioplus.nl 

Plien Atelier, Museumlaan 30, Overloon,

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

gemeente Cuijk

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, Linden

0485-312003; www.campinghetloo.nl / www.jachthavenhetloo.nl 

Toeristisch Ontmoetingspunt Cuijk, Maasstraat 17, Cuijk

0485-317644; tipcuijk@live.nl

gemeente Grave

Motel Koolen, Tolschestraat 1, Velp-Grave

0486-472387; www.motelkoolen.nl

Toeristisch Ontmoetingspunt Grave, Hoofdwagt 2, Grave

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

grave-tourist-information/tourist-information/

Catharinahof, Koninginnedijk 252,

0486-477900, www.catharinahof-grave.nl

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

Kantoorboekhandel Hendriks, Lepelstraat 12, Sint Anthonis

0485–381590; hendrikskbh@hetnet.nl 
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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.

Eten, drinken & beleven
Bistro De Brouwketel
Begin uw ontdekkingstocht door de regio goed met een kop 

koffi  e of thee en gebak op het terras  van Bistro De Brouwketel 

in Escharen, nét buiten het historische stadje Grave. Het is een 

uitstekend vertrekpunt voor een prachtige fi ets- of wandeltocht. 

Stevige trek opgedaan onderweg? Schuif aan voor een lekkere lunch 

of verrassend diner.  Of wat denkt u van een lekker driegangendiner 

voor € 17,50 of  viergangendiner voor € 20,00 per persoon? De Bistro 

is open van 1 april tot 1 oktober van donderdag tot en met zondag 

vanaf 11.00 uur. Voor groepen hebben wij activiteiten met lunch of 

diner op maat en zijn wij 

op afspraak geopend.  

Ruim vrij parkeren.

Vriendelijk, gastvrij 

en voor een leuke 

betaalbare prijs. 

Bistro & Zalen De Brouwketel

Hoogeweg 9, Escharen

0486-474281

www.brouwketel.com

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 het Land van Cuijk, bekend om haar 

afwisselende landschap, is ook vanuit de 

lucht te bewonderen. 

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.

Jaarlijkse Ballonfestival in Grave 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus 2019 

vindt in Grave de 10e editie van Ballonfestival 

Grave plaats. Op beide avonden stijgen 35 

kleurrijke ballonnen, waaronder de Land van 

Cuijk Ballon, op.

Lees meer over Ballonfestival Grave op 

www.ballonfestival-grave.nl
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Kraaijenbergse Plassen
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Vogelkijk-
hut

Monument Beerse Overlaat

Jachthaven ‘t Loo

WSV De Kraaijenbergse Plassen

TOP

TOP

Park Wijkpark

Haven van Cuijk 2

Kamperen Varen op de plassen Fraaie fi etsroutes Waterpret

Bekijk een uitgebreide plattegrond van De Kraaijenbergse 

Plassen op www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze bij 

een van de TOP’s. Zie pagina 10.

5 redenen
Kom naar De Kraaijenbergse Plassen

voor liefhebbers van watersporten als zeilen, surfen en kanoën

heerlijk om te zwemmen

ideaal om te fi etsen en te wandelen over de prachtig aangelegde oevers

razend populair bij vogelspotters

om er te overnachten bij een van de campings of 

verblijfsaccommodaties

De Kraaijenbergse 
Plassen, zóveel meer 
dan alleen water
De Kraaijenbergse Plassen is een uitgestrekt watersportgebied met (inter)

nationale allure. Het is de ideale plek om te zwemmen, te zeilen, te varen en 

te surfen, maar ook wandelaars en fi etsers kunnen er hun hart ophalen. Een 

van de plassen is aangewezen als een natuurgebied. Het is een rustgebied 

geworden voor onder meer watervogels, die vanuit vogelkijkhutten in het 

gebied bespied kunnen worden.
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Eten en bijkomen 
Ben je na een dag op het 

water of aan het strand wel 

toe aan wat lekkers, dan 

zijn er in de omgeving van 

de Kraaijenbergse Plassen 

– zelfs met zicht op de plas – 

diverse eetgelegenheden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Horeca ‘t 

Loo. Daar is het op het ruime, deels verwarmde terras goed toeven. 

Hier geldt het motto ‘gezelligheid kent geen tijd’. Ouders genieten 

van een drankje en een hapje, terwijl de kinderen zich uitleven in 

de ruim opgezette speeltuin. Fietsers kunnen hun elektrische fi ets 

opladen en zelf bijkomen met de lekkerste worstenbroodjes uit de 

regio. Zowel de lunch- als dinerkaart bevat gerechten, die gemaakt 

zijn van verse, streekgebonden ingrediënten. En dat allemaal tegen 

een uiterst vriendelijke prijs. Toe aan een snelle hap of een ijsje; dan 

ben je bij de cafetaria aan het juiste adres.

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.

Horeca ‘t Loo 

Hardweg 10, Linden 

0485-313329 

www.horecahetloo.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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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.

Horeca ‘t Loo 

Hardweg 10, Linden 

0485-313329 

www.horecahetloo.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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Overnachten op de meest bijzondere 
plaatsen? Genieten van de heerlijkste 
streekproducten? Spannende avonturen 
beleven? Gastvrijheid met een hoofdletter G ervaren? 
Je ontdekt het dankzij het Verrassende PlatteLand van Cuijk; 
een enthousiaste vereniging van kleinschalige ondernemers 
binnen het plattelandstoerisme.

Op zeer gastvriendelijke en authentieke wijze maak jij kennis 
met wat het Land van Cuijk te bieden heeft. Jaarlijks organiseren 
wij een gezamenlijke ‘open dag’: Ons Plattelandsrondje. 
Bezoekers worden dan niet alleen gastvrij ontvangen, maar 
veelal ook verwend met een leuke attractie of verrassing. 
De gids die we speciaal voor deze dag maken, bevat vier 
�etsroutes die het hele jaar prachtig zijn. 

Ga voor meer informatie naar www.plattelandvancuijk.nl. 

Maak kennis met 
het Verrassende 
PlatteLand van Cuijk

Vereniging het Verrassende PlatteLand van Cuijk
facebook.com/plattelandvancuijkContact: info@plattelandvancuijk.nl

www.plattelandvancuijk.nl

Heb jij ook zo'n mooi, kleinschalig toeristisch- of 
gastvrijheidsbedrijf gelegen in de groene ruimte 
in het Land van Cuijk? Wil je je graag aansluiten? 
Mail naar info@plattelandvancuijk.nl. 

Bezoek jij jaarlijks trouw Ons Plattelandsrondje? Gebruik je 
onze gids ieder jaar als naslagwerk om de leukste uitjes in 
de regio uit te zoeken? Dan ben je bij uitstek een vriend 
van het Verrassende Platteland van Cuijk. 
Al vanaf 50,- euro geniet je verschillende voordelen… 
Mail bij interesse naar info@plattelandvancuijk.nl.

Camping 
Op den Drul
Ontspannen genieten aan het 

water. Middenin natuur- en 

recreatiegebied de Kraaijenbergse 

Plassen vindt u Camping Op den 

Drul. Met ruime kampeerplekken 

en schitterend uitzicht over het water een absolute parel van het 

Land van Cuijk. In het 400 hectare tellende natuurgebied kan er 

naar hartenlust gewandeld en gefi etst worden. De echte water-

liefhebbers kunnen hun hart ophalen door heerlijk te zwemmen 

vanaf het eigen strandje, te vissen, surfen of met een bootje het grote 

watergebied te verkennen.

U heeft de mogelijkheid 

voor een van de beschutte 

plekken nabij de 16e eeuwse 

boerderij of op het open veld 

met uitzicht over het water. 

De botenhelling biedt u de mogelijkheid uw bootje direct te water 

te laten. Beklim ook eens de trap naar het uitzichtpunt, direct 

voor de camping, van waaruit u ver over de plassen kunt turen.

Kortom: Op den Drul biedt alle facetten van rust en natuur met de 

dynamiek van diverse recreatiemogelijkheden.

De Kraaij bootje varen
Ook voor de leukste uitjes ben je in het Land van Cuijk aan het juiste 

adres. Zeker bij Leonie en Lars waar je de leukste herinneringen

maakt op het water.

‘We varen dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang. 

Bedrijfsfeest, familiedag, verjaardag, vriendenuitje of zomaar een 

onvergetelijk moment beleven? Boek nu een rondvaart op één van 

de zeer luxe boten van De Kraaij bootje varen in Cuijk. Met kapitein 

en, indien gewenst, compleet met hapjes en drankjes. Kijk voor 

meer informatie op onze website www.dekraaijbootjevaren.nl 

Camping Op den Drul

Den Drul 19, Linden

0485-314650

www.campingopdendrul.nl 
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Gezellig centrum Vierdaagse Veerpont over Maas Schouwburg

Bekijk een uitgebreide plattegrond van Romeins Cuijk op 

www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze bij een van de 

TOP’s. Zie pagina 10.

5 redenen
Kom naar Romeins Cuijk

de Cuijkse Cultuurstraat (Museum Ceuclum, het Romeinse 

Buitenmuseum, de Beelden- en Heemtuin en Foto-archiefdienst Cuijk)

de ligging aan de Maas

het gezellige winkelcentrum

de Schouwburg

grote evenementen, zoals de Kuukse Elfkroegetocht en de doortocht 

van de Vierdaagse

Ga mee terug in de tijd 
van de Romeinen
Ceuclum was van strategische betekenis voor de Romeinen. Niet alleen 

omdat het castellum aan de voor de Romeinen belangrijke heerbaan van 

Nijmegen naar Tongeren lag, maar ook door de ligging aan de Maas. De 

Romeinen bouwden bij Cuijk een eigen brug, waarvan in 1989 in de Maas 

de restanten werden gevonden. Tal van opgravingen uit de Romeinse tijd 

worden permanent tentoongesteld in het Museum Ceuclum en in het 

Romeinse Buitenmuseum, beiden in Cuijk.
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Ga mee terug in de tijd 
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Ceuclum was van strategische betekenis voor de Romeinen. Niet alleen 

omdat het castellum aan de voor de Romeinen belangrijke heerbaan van 

Nijmegen naar Tongeren lag, maar ook door de ligging aan de Maas. De 
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de restanten werden gevonden. Tal van opgravingen uit de Romeinse tijd 

worden permanent tentoongesteld in het Museum Ceuclum en in het 

Romeinse Buitenmuseum, beiden in 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.  Via de app Timetravel Cuijk 

(te downloaden via Google Play Store of de Apple Store), kunt u zich 

in het Buitenmuseum Cuijk ter plekke in de Romeinse tijd wanen en 

het verschil zien met vandaag de dag.

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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Een heerlijke avond uit 
in Schouwburg Cuijk
Schouwburg Cuijk staat al bijna anderhalve eeuw in het hart van 

Cuijk tegenover de statige Sint Martinuskerk. Het in 2015 geheel 

vernieuwde theater heeft alles in huis voor een heerlijke 

avond uit.

Vele grote namen stonden in de loop der jaren op het podium van 

Schouwburg Cuijk. En nog altijd is het theater geliefd onder artiesten. 

Vooral de prettige zaal, sfeer en publiek worden geroemd. Als blijk 

van waardering krijgen artiesten op hun beurt een potje Cuijkse 

honing, afkomstig van het eigen bijenvolk van de schouwburg in 

Wereldtuin Verdeliet.

Niet alleen artiesten, ook het publiek waardeert de schouwburg om 

de vriendelijke medewerkers, de kwaliteit van de voorstellingen en 

de gastvrijheid in het TheaterCafé. Gasten van verder weg geven 

aan bewust voor het Cuijkse theater te kiezen. De bereikbaarheid is 

prima, met gratis parkeergelegenheid en het station op loopafstand.

De schouwburg werd van 2013 tot 2015 grondig verbouwd, 

waarbij alleen het historische statige fraterhuis behouden is 

gebleven. Architect Wim Kol uit Nijmegen zette zijn kenmerkende 

handtekening onder het stijlvolle theater. De inrichting en vele 

kunstwerken aan de muren zijn op zichzelf al een bezoekje waard.

Geniet van topartiesten uit binnen- en buitenland
De vaste medewerkers en vrijwilligers van de schouwburg doen 

er alles aan om je een heerlijke avond uit te bezorgen. Geniet 

van een van de voorstellingen, zorgvuldig uitgekozen door de 

directeur, samen met een klein team van gastprogrammeurs. 

Ook last minute zijn er vaak nog kaarten beschikbaar. De prijs is 

inclusief garderobe en pauzedrankje, tenzij anders vermeld. Kijk op 

schouwburgcuijk.nl, bel met ons bespreekbureau (0485-314344) of 

mail naar kassa@schouwburgcuijk.nl 

Voor het hele gezin: van Kikker tot Checkpoint
In het weekend zijn er regelmatig leuke jeugdvoorstellingen, 

ook voor de allerkleinsten. Van Rupsje Nooitgenoeg en 

brandweerman Sam tot VET Kindercabaret. Ook Introdans komt 

elk seizoen met een familievoorstelling. Op Tweede Kerstdag 

is het traditioneel sprookjesachtig mooi in de schouwburg 

met een nieuwe musical van de Efteling. Natuurlijk hebben 

we limonade en wat lekkers. Ook leuk: een Meet & Greet 

met de hoofdrolspelers voor een handtekening of een selfi e!

Van musical tot amuseconcert en jazz op zondag
Amuseconcerten zijn inmiddels een beproefd recept bij Schouwburg 

Cuijk. Een klassiek concert in het SchouwCafé, met een inleiding 

vooraf en een heerlijk kopje soep en een amuse na. Of geniet van 

een van de jazzconcerten door topmusici uit binnen- en buitenland. 

Zij worden uitgenodigd door ervaren gastprogrammeurs die hun 

sporen in de muziekwereld hebben verdiend. In het TheaterCafé 

kan na afl oop nog gezellig wat worden gedronken en nagepraat. 

Fijne zondag!

Cuijkse merlet model voor schouwburg koekje
Het theater is bij uitstek een plek voor ontmoeting. Een ontmoeting 

met creativiteit, expressie, een verhaal. Met artiesten en elkaar. De 

merel, die eerder model stond voor de Cuijkse merlet, is hier het 

symbool van. Als nieuwsgierige allemansvriend verkeert hij graag 

onder mensen en wordt beschouwd als een van de mooist zingende 

vogels. De schouwburgmerel is terug te vinden in het gebouw maar 

ook op de Cuijkse Kuukskes, speciaal gemaakt door Bakkerij Loeff en 

uit Cuijk, van zuivere roomboter en puur natuurlijke ingrediënten. 

De allerbeste dans van Arnhem tot Afrika
Dans is niet meer weg te denken van de televisie, in vele programma’s 

en talentenjachten. Schouwburg Cuijk biedt een podium aan zowel 

amateur dansers als professionele dansers uit binnen- en buitenland. 

Van Canadese inheemse dans tot Afrikaanse powervrouwen. 

Maar ook: het Scapino Ballet en Introdans. Niet voor niets worden 

deze voorstellingen vaak parels genoemd. Het Russische Ballet 

van de Staatsopera van Tatarstan is al jaren vaste gast in Cuijk.

Kies ook eens wat anders en laat je verrassen!
Grote cabaretnamen trekken volle zalen. Maar, er is zoveel meer. Ga 

je nooit naar toneel? Probeer het eens en laat je verrassen. Er zijn 

zoveel goede stukken met dito acteurs en actrices. Heb je niks met 

dans? Waag je dan eens aan een acrobatische show. Kies voor een 

grote klassieker als Het Zwanenmeer. De kans op een geweldige 

avond is groot. Of, ontmoet een bekende schrijver, vraag hem of 

haar het hemd van het lijf. Eén ding is zeker: je gaat een beetje beter 

naar buiten dan dat je naar binnen kwam.

Voel je welkom!
Kies een voorstelling op onze website en reserveer stoelen 

naar keuze. Het e-ticket geeft toegang tot de voorstelling en is 

inclusief garderobe en een drankje tijdens de pauze. Na afl oop 

is er regelmatig livemuziek en trakteert de schouwburg op een 

rondje bitterballen. 

Informatie & Kaartverkoop 

schouwburgcuijk.nl

Het laatste nieuws

facebook.com/schouwburgcuijk 
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Een heerlijke avond uit 
in Schouwburg Cuijk
Schouwburg Cuijk staat al bijna anderhalve eeuw in het hart van 
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Fijne zondag!

Cuijkse merlet model voor schouwburg koekje
Het theater is bij uitstek een plek voor ontmoeting. Een ontmoeting 

met creativiteit, expressie, een verhaal. Met artiesten en elkaar. De 

merel, die eerder model stond voor de Cuijkse merlet, is hier het 

symbool van. Als nieuwsgierige allemansvriend verkeert hij graag 

onder mensen en wordt beschouwd als een van de mooist zingende 

vogels. De schouwburgmerel is terug te vinden in het gebouw maar 

ook op de Cuijkse Kuukskes, speciaal gemaakt door Bakkerij Loeff en 

uit Cuijk, van zuivere roomboter en puur natuurlijke ingrediënten. 

De allerbeste dans van Arnhem tot Afrika
Dans is niet meer weg te denken van de televisie, in vele programma’s 

en talentenjachten. Schouwburg Cuijk biedt een podium aan zowel 

amateur dansers als professionele dansers uit binnen- en buitenland. 

Van Canadese inheemse dans tot Afrikaanse powervrouwen. 

Maar ook: het Scapino Ballet en Introdans. Niet voor niets worden 

deze voorstellingen vaak parels genoemd. Het Russische Ballet 

van de Staatsopera van Tatarstan is al jaren vaste gast in Cuijk.

Kies ook eens wat anders en laat je verrassen!
Grote cabaretnamen trekken volle zalen. Maar, er is zoveel meer. Ga 

je nooit naar toneel? Probeer het eens en laat je verrassen. Er zijn 

zoveel goede stukken met dito acteurs en actrices. Heb je niks met 

dans? Waag je dan eens aan een acrobatische show. Kies voor een 

grote klassieker als Het Zwanenmeer. De kans op een geweldige 

avond is groot. Of, ontmoet een bekende schrijver, vraag hem of 

haar het hemd van het lijf. Eén ding is zeker: je gaat een beetje beter 

naar buiten dan dat je naar binnen kwam.

Voel je welkom!
Kies een voorstelling op onze website en reserveer stoelen 

naar keuze. Het e-ticket geeft toegang tot de voorstelling en is 

inclusief garderobe en een drankje tijdens de pauze. Na afl oop 

is er regelmatig livemuziek en trakteert de schouwburg op een 

rondje bitterballen. 

Informatie & Kaartverkoop 

schouwburgcuijk.nl

Het laatste nieuws

facebook.com/schouwburgcuijk 
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Cuijk geniet

Cuijk DOET!

!

www.cuijkdoet.nl

‘Samen genieten 
  van de waterrijke 
    omgeving’

Volg ons via

Lees de verhalen en deel ook uw ervaringen! 

Ons Plekske
Is er nog een Plekske vrij? 
Brabantse gezelligheid op campersplaats 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

Ontdek Beelden- 
en Heemtuin
Laat je verrassen in het mooiste straatje van Cuijk. Verborgen 

pareltjes in Cuijk ontdekken? Wandel dan eens door de Kerkstraat 

en breng een bezoek aan Beelden- en Heemtuin. De voormalige 

Protestantse begraafplaats is omgetoverd tot de Beeldentuin. 

Aanwezige oude grafmonumenten en fragmenten van vervallen 

exemplaren zijn herschikt en worden gecombineerd met beplanting 

en jaarlijks wisselende beelden van hedendaagse kunstenaars. 

Aangrenzend ligt de Heemtuin waar je een collectie planten 

ontdekt, die in de loop der jaren door de bewoners in de regio 

werden gebruikt. En dat is nog niet alles…Laat je verrassen in het 

mooiste straatje van Cuijk. De Beelden- en Heemtuin is het hele jaar 

geopend van 10.00 –17.00 uur, behalve op maandag.

De toegang is gratis.

Beelden- en Heemtuin Cuijk

Kerkstraat 12, Cuijk

www.beeldentuincuijk.nl
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5 redenen

Kom naar de Maasheggen

de fi etsroutes, dwars door UNESCO-gebied de Maasheggen

de struin- en wandelpaden in het gebied, zoals het Ad de Ponti Pad

het oudste bewoonde klooster van Nederland in Sint Agatha, de Joodse 

Begraafplaats en de watermolen in Vierlingsbeek en de stuw in Sambeek

het jaarlijkse NK Maasheggenvlechten

het Portaal De Vilt tussen Beugen en Oeff elt, dat ook de toegang vormt 

tot het nabijgelegen natuurgebied De Vilt

Maasheggen, oudste 
cultuurlandschap van 
Nederland
Het eeuwenoude Maasheggenlandschap is uniek in West-Europa. Nergens 

anders komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor als in 

het Land van Cuijk. Het Maasheggenlandschap ademt de sfeer van historie. 

Elke boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eeuwenoude geschiedenis. 

Het lijkt alsof de tijd hier honderd jaren stil heeft gestaan.

Bekijk een uitgebreide plattegrond van de Maasheggen op 

www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze bij een 

van de TOP’s. Zie pagina 10.
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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 bereidt 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. Kinderen 

kunnen zich vermaken in de grote speeltuin of binnen in het 

dwergenhuis. Speel 

met z’n allen een 

potje midgetgolf of 

loop de Maas-

heggen-wandel-

struinroute.

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
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Broodjes en bootjes bij
De Meerstoel
Hallo buitenmens, fi etser, wandelaar en levensgenieter. 

Welkom bij een uniek plekje aan de Maas! Kom genieten van 

het het weidse uitzicht, de rust en onze compacte maar diverse 

menukaart met streekproducten. De Meerstoel, gerund door 

moeder en dochter, bevindt 

zich op een terp met uitzicht 

op het sluizencomplex 

Sambeek en midden in 

UNESCO - biosfeergebied de 

Maasheggen.

Gemoedelijk & Gastvrij
Minicamping ‘t Brenneke
Grenzend aan een beek, in het prachtige buitengebied van Sambeek, 

vindt u minicamping ‘t Brenneke. De plek waar u de betekenis 

van Brabantse gastvrijheid kunt ontdekken. De camping heeft 24 

ruime kampeerplaatsen (125m2) en 1 pipowagen en is dé perfecte 

plek om de prachtige omgeving te verkennen zoals natuurgebied 

de Maasheggen, uitgeroepen tot biosfeergebied van Unesco! De 

camping is uitermate geschikt voor fi etsliefhebbers, wandelaars 

en iedereen die van rust en gezelligheid houdt! Een gemoedelijke 

camping met nieuw sanitair en overal Wifi ! Kinderen kunnen heerlijk 

spelen op de grote kampeervelden en met zand en water fl odderen.  

Met een kopje koffi  e onder 

de kersenboom, een 

ommetje langs de beek of 

door de bomenlaan? Kom 

en geniet, u komt helemaal 

tot rust!

Minicamping ‘t Brenneke

Hoogeindseweg 18, Sambeek

06-40027208

www.tbrenneke.nl 

B&B De Kemp
Bijzondere
Brabantse
gastenkamers

Wilt u graag tot rust komen in een 

inspirerende sfeer in één van onze 

bijzondere Brabantse gastenkamers? 

Bij ons bent u van harte welkom. 

De Kemp is een unieke locatie in het 

Brabantse Vortum-Mullem. Gelegen in 

het oudste landschap van Nederland, 

het Maasheggengebied. Het huis is in 

2013/2014 door het gerenommeerde 

architectenbureau Onix gemodelleerd naar een klassieke Brabantse 

langgevelboerderij. In de woning bevinden zich twee bijzonder 

ingerichte gastenkamers en een ruimte waar vergaderd kan worden 

of workshops en trainingen kunnen worden gegeven. De Kemp 

biedt u in alle opzichten kwaliteit. Of het nu gaat om de kamers, 

de omgeving of de 

gastvrijheid.  

Bij De Kemp 

vertrekt u weer 

met een fris hoofd.

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 studio, 

trekkershut en vakantiehuis. “De Brembroeken zijn al sinds 1900 in 

de familie. Het natuurgebied om ons heen is sinds 1820 niets ver-

anderd. Wanneer je hier wandelt lijkt het dus echt alsof de tijd heeft 

stilgestaan. Vanuit deze rustieke plek kun je natuurlijk alle kanten 

op. We hebben onze verblijven ook genoemd naar de kastelen in de 

regio: De Voirt, Houtendonck en de Makken. 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 aanhan-

kelijke schaapjes en de lammetjes, de opkomende of ondergaande 

zon, een lekkere wan-

deling of een vers 

eitje halen op het erf 

van de kakelende kip-

jes? U bent hier meer 

dan welkom. 

De Brembroeken

Brembroeken 1, Vortum-Mullem

06-28179430

www.brembroeken.nl

De Kemp

Provincialeweg 1b, Vortum-Mullem

0485-785575 / 06-46341395

www.dekemp-vortum.nl

De Meerstoel

Maasstraat 12, Sambeek

0485-574826

www.meerstoel.nl 



Ut Bèkse Bakhuus

Grotestraat 39, Vierlingsbeek

0478-631385

maca.jo@hetnet.nl

Kruid- en struintocht 
door de Maasheggen
In het voor- en najaar kun je onder begeleiding 

van onze gids Resi op pad door het UNESCO-

biosfeergebied De Maasheggen. Het natuurgebied 

staat bomvol met voedzame en krachtige wilde 

planten en kruiden. Veel van deze kruiden worden 

nog steeds gezien als onkruid en als een last in tuinen 

en in de natuur, terwijl ze vaak een geneeskrachtige 

werking hebben en heel lekker kunnen zijn. Tijdens 

deze wandelingen ontdek en proef je allerlei plantjes, 

wordt er uitgelegd hoe je de planten kunt herkennen 

en welke werkzame stoff en ze bevatten. Ben je een 

buitenmens, natuurliefhebber of geïnteresseerd in 

natuurlijke voeding? Ga dan mee op pad! 

Graag van tevoren aanmelden op 

www.meerstoel.nl/kruid-en-struintochten

De Meerstoel

Maasstraat 12, Sambeek

0485-574826

www.meerstoel.nl

Bed & Breakfast
Ut Bèkse Bakhuus
Aan het prachtige Pieterpad

Deze Bed & Breakfast vind je in het oude bakhuis van de Saksische 

Hoeve waar je door Marijke en Iet liefdevol wordt ontvangen. Ut 

Bèkse Bakhuus ligt 100 meter van het Pieterpad en deze locatie 

is dus zeer geliefd bij wandelaars, maar ook rustzoekers kunnen 

hier hun hart ophalen. De dames hebben de ruimte sfeervol 

ingericht met een woon, zit en slaapgedeelte met alle privacy. 

Boven zijn er vier eenpersoonsbedden en beneden staat een 

tweepersoonsslaapbank. ‘De koelkast is gevuld met een uitgebreid 

ontbijtassortiment waar de gasten op elk gewenst tijdstip van 

kunnen genieten. Dat is onze gast-vrijheid. Wij denken graag mee 

door informatie te geven, lunchpakketjes te maken of een extra 

bed te plaatsen. Want onze gasten gaan tevreden weg en komen 

enthousiast terug en dat willen wij graag zo houden!’

Data: 18 en 25 mei, 15 en 22 juni, 7 en 21 september, 19 en 

26 oktober. Start: 13.00 uur / Einde 16.30 uur. Deelname-

kosten: € 19,50. Dit is inclusief Maasheggenthee en iets lek-

kers bij de ontvangst, een gevulde Maasheggentas, en een 

Maasheggenwaterijsje bij terugkomst.
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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

www.genietenzonderzorgen.nl



Ut Bèkse Bakhuus

Grotestraat 39, Vierlingsbeek

0478-631385

maca.jo@hetnet.nl

Kruid- en struintocht 
door de Maasheggen
In het voor- en najaar kun je onder begeleiding 

van onze gids Resi op pad door het UNESCO-

biosfeergebied De Maasheggen. Het natuurgebied 

staat bomvol met voedzame en krachtige wilde 

planten en kruiden. Veel van deze kruiden worden 

nog steeds gezien als onkruid en als een last in tuinen 

en in de natuur, terwijl ze vaak een geneeskrachtige 

werking hebben en heel lekker kunnen zijn. Tijdens 

deze wandelingen ontdek en proef je allerlei plantjes, 

wordt er uitgelegd hoe je de planten kunt herkennen 

en welke werkzame stoff en ze bevatten. Ben je een 

buitenmens, natuurliefhebber of geïnteresseerd in 

natuurlijke voeding? Ga dan mee op pad! 

Graag van tevoren aanmelden op 

www.meerstoel.nl/kruid-en-struintochten

De Meerstoel

Maasstraat 12, Sambeek

0485-574826

www.meerstoel.nl

Bed & Breakfast
Ut Bèkse Bakhuus
Aan het prachtige Pieterpad

Deze Bed & Breakfast vind je in het oude bakhuis van de Saksische 

Hoeve waar je door Marijke en Iet liefdevol wordt ontvangen. Ut 

Bèkse Bakhuus ligt 100 meter van het Pieterpad en deze locatie 

is dus zeer geliefd bij wandelaars, maar ook rustzoekers kunnen 

hier hun hart ophalen. De dames hebben de ruimte sfeervol 

ingericht met een woon, zit en slaapgedeelte met alle privacy. 

Boven zijn er vier eenpersoonsbedden en beneden staat een 

tweepersoonsslaapbank. ‘De koelkast is gevuld met een uitgebreid 

ontbijtassortiment waar de gasten op elk gewenst tijdstip van 

kunnen genieten. Dat is onze gast-vrijheid. Wij denken graag mee 

door informatie te geven, lunchpakketjes te maken of een extra 

bed te plaatsen. Want onze gasten gaan tevreden weg en komen 

enthousiast terug en dat willen wij graag zo houden!’

Data: 18 en 25 mei, 15 en 22 juni, 7 en 21 september, 19 en 

26 oktober. Start: 13.00 uur / Einde 16.30 uur. Deelname-

kosten: € 19,50. Dit is inclusief Maasheggenthee en iets lek-

kers bij de ontvangst, een gevulde Maasheggentas, en een 

Maasheggenwaterijsje bij terugkomst.

29



3

2

1 4
5

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. 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.maasfi etsroute.eu) gaat door het gebied.

Drie etappes van het Maaspad lopen (deels) door het 

Maasheggengebied. 

Kijk voor meer informatie op www.maaspad.nl.

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 dat ligt aan 

en bij 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. 

Maasheggen UNESCO: 
fi etsen en wandelen door 
duizenden jaren unieke geschiedenis 
De Romeinen vervloekten ze, de ‘ondoordringbare heggen’. Ze maakten geplande snelle opmars naar het noorden onmogelijk. De ergernis 

over de gevlochten Maasheggen was zo groot dat de Romeinse keizer Julius Caesar er later zelfs een passage aan wijdde in zijn 

meesterwerk Bello Gallico.

Vele eeuwen later liggen de Maasheggen, inmiddels het oudste 

cultuurlandschap van Nederland, er nog steeds. Met dat 

verschil dat ze nu breed worden omarmd. Niet alleen door 

de bewoners en gebruikers van het gebied, maar ook door 

bezoekers die er kunnen genieten van bijzondere natuur.

De Maasheggen hebben in de afgelopen jaren niet alleen aan 

populariteit gewonnen. Ook aan belang. Zeker sinds de Maasheggen 

de status van UNSECO Man & Biosphere heeft gekregen. Als 

enige in Nederland, temidden van nog eens 650 andere gebieden 

wereldwijd. 

5 redenen om de Maasheggen te bezoeken
In de Maasheggen komen duizenden jaren aan geschiedenis samen. 

Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie 

en cultuur zo zichtbaar én langdurig met elkaar verweven zijn. 

Waarom moet je het Maasheggengebied bezoeken? Vijf redenen:

1. 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 en dieren. In de Maasheggen vind je onder meer de 

sleedoorn, de kardinaalsmuts, de Gelderse roos en de bostulp. In 

het gebied leven verder onder meer de grasmus, de steenuil, de 

sleedoornpage, de grauwe klavier, de kamsalamander en de patrijs.  

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. Daar waar de Romeinen ooit een brug 

bouwden om de Maas over te steken in de richting van Nijmegen 

Schilderde Hockney de Maasheggen?
De gelijkenis is frappant. Het wereldberoemde schilderij ‘May Blossom on the Roman Road’ 

van kunstenaar David Hockney (tot eind mei van dit jaar te zien in het Van Gogh Museum 

in Amsterdam) zou zomaar in het UNESCO-gebied Maasheggen gemaakt kunnen zijn. 

Immers, ook daar bloeien de meidoorns. En ook daar ligt een Romeinse weg, de Via Valentiniana. 

Is het schilderij ook in de Maasheggen gemaakt? Nee. De inspiratie vond de schilder in het graafschap 

Yorkshire in Engeland. Maar fi ets of wandel door de Maasheggen en zie de meer dan opvallende gelijkenis.

Ga voor meer informatie naar 

www.maasheggenunesco.com
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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. 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.maasfi etsroute.eu) gaat door het gebied.

Drie etappes van het Maaspad lopen (deels) door het 

Maasheggengebied. 

Kijk voor meer informatie op www.maaspad.nl.

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 dat ligt aan 

en bij 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. 

Maasheggen UNESCO: 
fi etsen en wandelen door 
duizenden jaren unieke geschiedenis 
De Romeinen vervloekten ze, de ‘ondoordringbare heggen’. Ze maakten geplande snelle opmars naar het noorden onmogelijk. De ergernis 

over de gevlochten Maasheggen was zo groot dat de Romeinse keizer Julius Caesar er later zelfs een passage aan wijdde in zijn 

meesterwerk Bello Gallico.

Vele eeuwen later liggen de Maasheggen, inmiddels het oudste 

cultuurlandschap van Nederland, er nog steeds. Met dat 

verschil dat ze nu breed worden omarmd. Niet alleen door 

de bewoners en gebruikers van het gebied, maar ook door 

bezoekers die er kunnen genieten van bijzondere natuur.

De Maasheggen hebben in de afgelopen jaren niet alleen aan 

populariteit gewonnen. Ook aan belang. Zeker sinds de Maasheggen 

de status van UNSECO Man & Biosphere heeft gekregen. Als 

enige in Nederland, temidden van nog eens 650 andere gebieden 

wereldwijd. 

5 redenen om de Maasheggen te bezoeken
In de Maasheggen komen duizenden jaren aan geschiedenis samen. 

Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie 

en cultuur zo zichtbaar én langdurig met elkaar verweven zijn. 

Waarom moet je het Maasheggengebied bezoeken? Vijf redenen:

1. 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 en dieren. In de Maasheggen vind je onder meer de 

sleedoorn, de kardinaalsmuts, de Gelderse roos en de bostulp. In 

het gebied leven verder onder meer de grasmus, de steenuil, de 

sleedoornpage, de grauwe klavier, de kamsalamander en de patrijs.  

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. Daar waar de Romeinen ooit een brug 

bouwden om de Maas over te steken in de richting van Nijmegen 

Schilderde Hockney de Maasheggen?
De gelijkenis is frappant. Het wereldberoemde schilderij ‘May Blossom on the Roman Road’ 

van kunstenaar David Hockney (tot eind mei van dit jaar te zien in het Van Gogh Museum 

in Amsterdam) zou zomaar in het UNESCO-gebied Maasheggen gemaakt kunnen zijn. 

Immers, ook daar bloeien de meidoorns. En ook daar ligt een Romeinse weg, de Via Valentiniana. 

Is het schilderij ook in de Maasheggen gemaakt? Nee. De inspiratie vond de schilder in het graafschap 

Yorkshire in Engeland. Maar fi ets of wandel door de Maasheggen en zie de meer dan opvallende gelijkenis.

Ga voor meer informatie naar 

www.maasheggenunesco.com
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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. 

BEERS
Wandeling Landgoed De Barendonk

Rondleiding op dinsdagen olv Gert. Op afspraak via 0485-316436. 

Deelname gratis, minimaal 10 deelnemers.

BOXMEER
Wandeling door Boxmeer

Elke donderdagochtend (van mei tot en met september) om 10.00 

uur. Verzamelen bij Toeristisch Ontmoetingspunt in de bibliotheek 

(De Weijer). Deelname is gratis. Een rondleiding op een andere dag 

kan ook, maar is dan niet kosteloos. Bel daarvoor 0485-573045.

CUIJK
Beklim de carillontoren

Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur (mei tot en met 

oktober) wordt het carillon van de Martinuskerk in Cuijk bespeeld. 

Aansluitend kan de toren worden beklommen.  Verzamelen bij de 

zuidertoren. 

Rondleidingen door centrum van Cuijk

De rondleidingen worden gegeven op maandag tot en met vrijdag 

(kosten: €1,50 pp) en op zaterdag (kosten: €2,50). Aanmelden bij 

Toeristisch Ontmoetingspunt in Cuijk, Maasstraat 17, tel. 0485 – 

317644.

Bezoek aan Archeologisch Centrum en Romeinse Tuin: 

Elke woensdag (mei tot en met oktober) zijn er gidsen aanwezig 

in het Archeologisch Centrum en de Romeinse tuin van 10.00 uur 

tot 16.00 uur. Beide locaties zijn gelegen in de Maasstraat. De 

rondleidingen zijn gratis.

GRAVE
Rondleiding door Historisch Grave

Elke dinsdagmiddag (juli en augustus) om 14.00 uur. Start bij Tourist 

Information, Hoofdwagt 2 in Grave. De rondleiding kost € 4,50 per 

persoon, minimaal 4 deelnemers. Aanmelden via 0486-870067.

Gemaal Van Sasse

Elke laatste zondag (april tot en met september) om 13.00 uur bij 

Gemaal Van Sasse, Mars en Wijthdijk.

GROENINGEN
Rondleiding Museum 

van Postzegel tot Tank

Rondleidingen op 3 

november, 15 december 

en 12 januari om 10.00 en 

om 12.00 uur.  Op andere 

dagen op afspraak 

(telefoonnummer 0478-

631683).

HAPS
Wandelingen Duits lijntje

Op 15 mei, 12 juni, 10 juli, 21 augustus, 18 september en 16 

oktober. Aanvang om 14.00 uur bij Huistheater De Steenakker, 

Steenakkerstraat 5 in Haps. Kosten: € 6 per persoon, minimaal 6 

deelnemers. Aanmelden via info@desteenakker.nl 

MILL
Rondleiding Sporen van de Oorlog

Rondleidingen op afspraak (van 1 april tot en met 30 september). 

Opgeven bij Theo Peters, telefoon 0485 – 45 21 30 of via 

mail peters.t@ziggo.nl. Kosten € 2,00 pp, met minimum van € 10,00 

per rondleiding

OVERLOON
Rondleiding Overloon

Op 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus en 

26 augustus. Aanvang om 11.00 uur bij Theobalduskerk aan 14 

Oktoberplein in Overloon. Deelname is gratis en aanmelden is niet 

nodig.

Fietsen met een Groeter

Fietstocht van 27 kilometer langs historische locaties. Op 27 mei, 

10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus en 2 september. 

Vertrek om 13.30 uur op het Museumplein in Overloon. Deelname 

is gratis. Zelf fi ets meebrengen! 

SAMBEEK
Bezoek het Sluizencomplex in Sambeek

Elke woensdagmiddag  (mei tot en met september) om 14.00 uur 

en om 15.00 uur Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Vertrek vanaf De Meerstoel, Maasstraat 12 Sambeek.

SINT AGATHA 
Rondleiding Kruisherenklooster 

Elke vrijdag (juli en augustus) om 14.00 uur. Verzamelen in de hal 

van het Erfgoedcentrum, Kloosterlaan 24 in Sint Agatha. Kosten: 

€ 4 per persoon. 

VIERLINGSBEEK
Fietstocht door het Verboden Gebied

Alleen op afspraak. Routes van 18 en 24 kilometer. Start Herberg 

Thijssen, Spoorstraat 5 in Vierlingsbeek. Deelname is gratis. 

Met een Groeter op pad 
in het Land van Cuijk

Voor actuele informatie over 

de Groeteractiviteiten (waar, 

wanneer en hoe te boeken) 

verwijzen wij u graag naar de 

Land van Cuijk Agenda:  

www.landvancuijk.nl/agenda
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Historie komt tot leven via app
Brabant Remembers heeft een living history-app 

gemaakt waarin 30 acteurs tien verhalen uit de Tweede 

Wereldoorlog tot leven brengen, op plaatsen in Brabant 

die aan de oorlog herinneren. De app heeft ook een 

interactief paspoort waarmee deelnemers kunnen 

sparen voor een Brabant Remembers-speldje in de 

vorm van een rood kruis. De app is gratis te downloaden 

voor iPhone en Android

In het najaar van 1944 kwam er in het Land van 

Cuijk een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 

In 2019 en 2020 wordt op veel plekken in het Land van 

Cuijk de bevrijding herdacht. Met tentoonstellingen, 

theatervoorstelllingen, evenementen, extra openstellingen 

van musea en routes. Deze special geeft een overzicht van 

de activiteiten die in het komende jaar plaatsvinden en waar 

de sporen van de oorlog zichtbaar worden gemaakt.  Voor 

een actuele kalender van de herdenkingsactivititeiten in 

het Land van Cuijk verwijzen wij graag naar de agenda op 

www.landvancuijkremembers.nl 

De bijzondere verhalen van de oorlog
De stichting Crossroads Brabant ’40-’45 heeft, 75 jaar na de 

bevrijding van Zuid-Nederland, 75 levensveranderende verhalen 

laten optekenen over hoe Brabant de Tweede Wereldoorlog heeft 

beleefd. De verhalen zijn terug te vinden op de website 

www.brabantremembers.com.

Lees daar onder meer over Harrie van Daal, voormalig 

gemeenteambtenaar en grondlegger van het Oorlogsmuseum in 

Overloon. Over oorlogsheld George Eardley, die in eenzaamheid is 

gestorven. Over de fatale bespreking op de hoek van een straat in 

Sint Anthonis, waarbij kolonel Silvertop om het leven kwam. Over 

de persoonlijke herinneringen van Willy Sweens aan de gevechten 

om de Peel-Raamstelling bij Mill. En over de tweevoudige bevrijding 

van Cuijk door slechts twee militairen.
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Museum in het donker

Militracks

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 
City Resort Hotel) • 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

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 3 
november, 5 december en 12 januari van 10.00 tot 
14.00 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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27 april: opening nieuwe tentoonstelling ‘Kantelpunt Europa 1940 

– 1945’ in Oorlogsmuseum in Overloon.

Zie ook www.oorlogsmuseum.nl 

4 mei: Theater na de Dam in Schouwburg Cuijk.

Theater na de Dam wil veel mogelijk jongeren bij de herdenking 

betrekken. In navolging van Amsterdam en andere plaatsen is 

er na de plechtigheden een speciaal programma in Schouwburg 

Cuijk. www.schouwburgcuijk.nl 

18 en 19 mei: 10e Militracks in Oorlogsmuseum Overloon. 

Het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse 

voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog. 

Zie ook www.militracks.nl 

8 juni: Battlefi eld Tour (ism Oorlogsmuseum Overloon). 

De rondleiding van 4 uur voert langs de plakken waar de Slag bij 

Overloon werd uitgevochten. Thema: ‘De Amerikanen tijdens de 

Slag bij Overloon’. Zie ook 

www.battlefi elddiscovery.nl/battlefi eld-tours/slag-bij-overloon 

10 en 11 augustus: Santa Fe Event in Oorlogsmuseum Overloon. 

Militair tentenkamp, honderden legervoertuigen en levensechte 

opstellingen te bezichtigen; reis terug in de tijd en zie met eigen 

ogen hoe de bezetters en de bevrijders van Nederland leefden en 

werkten achter het front. Zie ook www.santafe.nu 

14 tot en met 22 september: Kamp Cider White CP in Grave, 

vlakbij het Graafs Kazemattenmuseum en de Thompsonbrug, is 

geopend voor publiek. Meer dan honderd re-enactors beelden 

uit hoe het leven van de soldaat en de gewone man er in het 

najaar van 1944 uit zag. Zij spelen ook de aanval op Kazemat 

Noord na. Op het programma staan verder onder meer een 

rondrit met  legervoertuigen door de stad, paradropping en een 

wandelevenement. Zie ook www.graafskazemattenmuseum.nl 

13 oktober: Battlefi eld Tour (ism Oorlogsmuseum Overloon). 

De rondleiding van 4 uur voert langs de plakken waar de Slag bij 

Overloon werd uitgevochten. Thema: ‘De Britten tijdens de Slag bij 

Overloon’. Zie ook www.battlefi elddiscovery.nl/battlefi eld-tours/

slag-bij-overloon

3 november: Museum Van Postzegel tot Tank geopend van 10.00 

tot 14.00 uur. Zie ook www.vanpostzegeltottank.nl 

8 en 9 november: Museum in het Donker – de Slag bij Overloon. 

Na sluitingstijd én na zonsondergang een bezoek brengen aan het 

Oorlogsmuseum Overloon? Dat is mogelijk tijdens het evenement 

‘Museum in het donker’. Zie ook www.oorlogsmuseum.nl 

22 en 23 november:  

Museum in het Donker – de Slag bij Overloon

22 en 23 november:  

Museum in het Donker – de Slag bij Overloon

5 december: Museum Van Postzegel tot Tank geopend van 10.00 

tot 14.00 uur. Zie ook www.vanpostzegeltottank.nl 

12 januari: Museum Van Postzegel tot Tank geopend van 10.00 tot 

14.00 uur. Zie ook www.vanpostzegeltottank.nl

Agenda

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.

Liberationroute (24 kilometer)
Volg het spoor van de bevrijders in de omgeving van Overloon:

49  45  44  54  55  40  57  46  56  50  31  30  29  28  49 

Herdenkingsroute (45 kilometer)
Niet alleen in Overloon, maar ook in Grave en omgeving –in het 

bijzonder bij de Maasbrug, de eerste brug die als onderdeel van 

Operation Market Garden is veroverd- is hevige strijd geleverd.

Fiets langs de plekken waar ooit een gevecht werd geleverd voor de 

vrijheid van onze regio:

04  03  20  31  30  80  05  81  82  83  85  47  57 

22  58  56  48  49  01  68  76  73  72  06  66  04

Fietsroute ‘Vliegtuigcrashes Noordwest’ 
(41,5 kilometer)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet alleen in, maar ook boven de 

huidige gemeente Sint Anthonis strijd geleverd. De luchtgevechten 

tussen de Luftwaff e en de geallieerde strijdkrachten dwongen 

vliegtuigen tot noodlandingen en hadden crashes tot gevolg. 

Volg de route van de vliegtuigcrashes via de knooppunten

98  97  96  95  27  33  32  80  26  53  54  25  11  09  24  97  98 

Wandeling Sporen van de Oorlog (5 kilometer)
Veertig kazematten, een aantal monumenten en het Peelkanaal 

(Defensiekanaal) houden de herinnering aan de oorlog én de Slag 

bij Mill levend en toegankelijk voor het publiek. De stichting Sporen 

van de Oorlog organiseert op afspraak rondleidingen langs de Peel-

Raamstelling, de kazematten en het Aspergemonument.

Voor meer informatie: www.stichtingsporenvandeoorlog.nl
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Museum in het donker

Militracks

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 
City Resort Hotel) • 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

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 3 
november, 5 december en 12 januari van 10.00 tot 
14.00 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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27 april: opening nieuwe tentoonstelling ‘Kantelpunt Europa 1940 

– 1945’ in Oorlogsmuseum in Overloon.

Zie ook www.oorlogsmuseum.nl 

4 mei: Theater na de Dam in Schouwburg Cuijk.

Theater na de Dam wil veel mogelijk jongeren bij de herdenking 

betrekken. In navolging van Amsterdam en andere plaatsen is 

er na de plechtigheden een speciaal programma in Schouwburg 

Cuijk. www.schouwburgcuijk.nl 

18 en 19 mei: 10e Militracks in Oorlogsmuseum Overloon. 

Het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse 

voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog. 

Zie ook www.militracks.nl 

8 juni: Battlefi eld Tour (ism Oorlogsmuseum Overloon). 

De rondleiding van 4 uur voert langs de plakken waar de Slag bij 

Overloon werd uitgevochten. Thema: ‘De Amerikanen tijdens de 

Slag bij Overloon’. Zie ook 

www.battlefi elddiscovery.nl/battlefi eld-tours/slag-bij-overloon 

10 en 11 augustus: Santa Fe Event in Oorlogsmuseum Overloon. 

Militair tentenkamp, honderden legervoertuigen en levensechte 

opstellingen te bezichtigen; reis terug in de tijd en zie met eigen 

ogen hoe de bezetters en de bevrijders van Nederland leefden en 

werkten achter het front. Zie ook www.santafe.nu 

14 tot en met 22 september: Kamp Cider White CP in Grave, 

vlakbij het Graafs Kazemattenmuseum en de Thompsonbrug, is 

geopend voor publiek. Meer dan honderd re-enactors beelden 

uit hoe het leven van de soldaat en de gewone man er in het 

najaar van 1944 uit zag. Zij spelen ook de aanval op Kazemat 

Noord na. Op het programma staan verder onder meer een 

rondrit met  legervoertuigen door de stad, paradropping en een 

wandelevenement. Zie ook www.graafskazemattenmuseum.nl 

13 oktober: Battlefi eld Tour (ism Oorlogsmuseum Overloon). 

De rondleiding van 4 uur voert langs de plakken waar de Slag bij 

Overloon werd uitgevochten. Thema: ‘De Britten tijdens de Slag bij 

Overloon’. Zie ook www.battlefi elddiscovery.nl/battlefi eld-tours/

slag-bij-overloon

3 november: Museum Van Postzegel tot Tank geopend van 10.00 

tot 14.00 uur. Zie ook www.vanpostzegeltottank.nl 

8 en 9 november: Museum in het Donker – de Slag bij Overloon. 

Na sluitingstijd én na zonsondergang een bezoek brengen aan het 

Oorlogsmuseum Overloon? Dat is mogelijk tijdens het evenement 

‘Museum in het donker’. Zie ook www.oorlogsmuseum.nl 

22 en 23 november:  

Museum in het Donker – de Slag bij Overloon

22 en 23 november:  

Museum in het Donker – de Slag bij Overloon

5 december: Museum Van Postzegel tot Tank geopend van 10.00 

tot 14.00 uur. Zie ook www.vanpostzegeltottank.nl 

12 januari: Museum Van Postzegel tot Tank geopend van 10.00 tot 

14.00 uur. Zie ook www.vanpostzegeltottank.nl

Agenda

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.

Liberationroute (24 kilometer)
Volg het spoor van de bevrijders in de omgeving van Overloon:

49  45  44  54  55  40  57  46  56  50  31  30  29  28  49 

Herdenkingsroute (45 kilometer)
Niet alleen in Overloon, maar ook in Grave en omgeving –in het 

bijzonder bij de Maasbrug, de eerste brug die als onderdeel van 

Operation Market Garden is veroverd- is hevige strijd geleverd.

Fiets langs de plekken waar ooit een gevecht werd geleverd voor de 

vrijheid van onze regio:

04  03  20  31  30  80  05  81  82  83  85  47  57 

22  58  56  48  49  01  68  76  73  72  06  66  04

Fietsroute ‘Vliegtuigcrashes Noordwest’ 
(41,5 kilometer)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet alleen in, maar ook boven de 

huidige gemeente Sint Anthonis strijd geleverd. De luchtgevechten 

tussen de Luftwaff e en de geallieerde strijdkrachten dwongen 

vliegtuigen tot noodlandingen en hadden crashes tot gevolg. 

Volg de route van de vliegtuigcrashes via de knooppunten

98  97  96  95  27  33  32  80  26  53  54  25  11  09  24  97  98 

Wandeling Sporen van de Oorlog (5 kilometer)
Veertig kazematten, een aantal monumenten en het Peelkanaal 

(Defensiekanaal) houden de herinnering aan de oorlog én de Slag 

bij Mill levend en toegankelijk voor het publiek. De stichting Sporen 

van de Oorlog organiseert op afspraak rondleidingen langs de Peel-

Raamstelling, de kazematten en het Aspergemonument.

Voor meer informatie: www.stichtingsporenvandeoorlog.nl

3
4

2

1

6

5
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Oorlog rode draad bij Euregio Kamerorkest met 
tenor Peter Gijsbertsen
In Mahlers Wo die schönen Trompeten blasen troost een soldaat zich 

met een romantische blik op het leven in militaire dienst. Het is 

slechts een van de muziekstukken uit het herdenkingsprogramma 

van het Euregio Kamerorkest. Het orkest bestaat uit voormalige 

leden van het Euregio Jeugdorkest, talenten uit Zuid-Nederland 

en Vlaanderen. De tenor is Peter Gijsbertsen, winnaar van de 

Nederlandse Muziekprijs 2018. Za 28 sept 2019 • muziek • 

Herdenkingsconcert Euregio Kamerorkest • 22 euro • 20.15 uur

Herdenking Slag om Arnhem met Nederlandse 
premières door Introdans
Het speciale programma The Battle draait om strijd, kracht, energie 

en tot het uiterste gaan. Introdans herdenkt de Slag om Arnhem 

met onder meer twee Nederlandse premières. In The Hunt van 

de Amerikaanse choreograaf Robert Battle strijden zes mannen 

tegen fysieke en emotionele uithoudingsvermogen. De vrouwenrol 

in Sidi Larbi Cherkaoui’s Qutb werd geschreven voor de Russische 

sterballerina Natalua Osipova.  Wo 30 okt 2019 • dans• Introdans 

- The Battle • 20.15 uur • 22,75 euro

Rauw verhaal over de koloniale 
geschiedenis van Nederlands-Indië
De tolk van Java is een rauw verhaal over vaders en zonen. Het is 

spannend, bij vlagen ontroerend en niet te bevatten, maar wel met 

humor. De bewerking van de indrukwekkende bestseller uit 2016 van 

Alfred Birney wordt vertolkt door onder andere Benjamin Bruining 

en Marie Louise Stheins. Over een belangrijk deel van onze koloniale 

geschiedenis, maar ook over hoe slachtoff ers daders konden worden. 

Do 23 jan 2020 • toneel • De Tolk van Java • 27,50 euro • 20.15 uur

De Aanslag terug op het toneel 
tien jaar na overlijden Harry Mulisch
Recensenten waren lovend, toeschouwers enthousiast, en nu, bijna 

tien jaar na de première, keert De Aanslag terug in het theater. Het 

verhaal van Harry Mulisch gaat over Anton Steenwijk. Nadat zijn 

familie is opgepakt en gefusilleerd door de Duitsers wordt hij de rest 

van zijn leven steeds opnieuw met zijn verleden geconfronteerd. 

Genomineerd voor de AVRO Toneelpublieksprijs. Met onder andere 

Victor Löw. Di 24 mrt 2020 • toneel • De Aanslag • 29,75 euro • 

20.15 uur 

Musical Oorlogsgeheimen lovend 
ontvangen door pers en publiek
Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de 11-jarige Tuur 

woont is bezet door de Duitsers. De volwassenen proberen zo veel 

mogelijk voor de kinderen geheim te houden: de Engelse piloot die 

verstopt zit op zolder, wie de Duitsers helpen en wie in het verzet 

zitten. Op een dag vertelt buurmeisje Maartje aan Tuur dat ze zelf 

ook een groot en gevaarlijk geheim heeft. Zo 3 mei 2020 • musical 

• Oorlogsgeheimen (9+) • 15 euro • 14.30 uur 

Alle voorstellingen op deze pagina 

vinden plaats in Schouwburg Cuijk. 

Kijk voor actuele informatie op 

www.schouwburgcuijk.nl 
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Bezoek een museum in 
Land van Cuijk
Wil je meer weten over de geschiedenis van het Land van Cuijk? 

Over het Romeinse verleden, de middeleeuwse periode, het 

religieuze erfgoed, het agrarische verleden of het Land van Cuijk 

als strijdtoneel van oorlogen? Bezoek dan een van de musea in het 

Land van Cuijk.

BEUGEN
Museum van Alle Tijden & Alarm • moderne kunst • Oeff eltseweg 

21 in  Beugen; op afspraak geopend. Bellen naar 0485-362618 • 

meer informatie: www.ansverdijk.com

BOXMEER
Kasteelmuseum • toont de rijke historie van het kasteel, zijn voor-

malige eigenaren én de huidige religieuze bewoners • 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 an-

dere dagen kan een rondleiding op afspraak worden gereserveerd; 

meer informatie: www.kasteelboxmeer.nl

Museum Gemeente Boxmeer • over geschiedenis Boxmeer • 

Veerstraat 49 in Boxmeer; iedere zondag van 14.00 tot 16.30 uur 

geopend; meer informatie: www.museumboxmeer.blogspot.nl

CUIJK
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 woens-

dag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur; • meer informatie: 

www.museumceuclum.nl

Beeldentuin • kunstwerken in de openlucht • Kerkstraat 12 in Cuijk; 

geopend op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur en van 

mei tot oktober ook op dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 

17.00 uur; meer informatie: www.beeldentuincuijk.nl

GRAVE
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; meer informatie: 

www.graafsmuseum.nl

Graafs Kazemattenmuseum • museum over oorlog in en rond 

Grave in twee rivierkazematten • Mars en Wijthdijk in Grave; geo-

pend 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

Archeologisch Historisch Museum • archeologische en 

historische bodemvondsten, gedaan in het Land van Cuijk; • 

Maasstraat 7 in Grave; geopend op zaterdag en zondag   tus-

sen 13.00 en 17.00 uur en op afspraak; meer informatie: 

dewit_a_archeoloog@hotmail.com

Bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie • een interactieve pre-

sentatie van de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie • Hoofdwagt 

2 in Grave, geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur; meer informatie: www.zuiderwaterlinie.nl 

GROENINGEN
Museum van Postzegel tot Tank • verzameling van gebruiksvoor-

werpen uit met name Tweede Wereldoorlog • Groeningsestraat 

44a in Groeningen; op afspraak geopend, via 0478-631683 / 06-

22641315 • meer informatie: www.vanpostzegeltottank.nl

LANDHORST
Herinneringspark Koude Oorlog • wandelen langs geschieden-

is 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

LANGENBOOM
Museum voor Nostalgie en Techniek • bijzondere collectie oude 

gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 am-

bachten en beroepen; Dorpsstraat 38 in Langenboom; geopend 

van 1 april tot 1 november, alleen op afspraak;

meer informatie: www.tractron.nl

OVERLOON
Oorlogsmuseum Overloon • museum over de  Tweede Wereldoor-

log – 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

SINT AGATHA
Erfgoedcentrum Kloosterleven • unieke religieuze collectie 

archieven, boeken en historische voorwerpen • Kloosterlaan 24, 

5435 XD St. Agatha; geopend van 1 mei tot 1 november op woens-

dag, donderdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

meer informatie: www.erfgoedkloosterleven.nl 
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Pagina 38-39 (Kaart)
Boxmeer 5

Kasteel Boxmeer Daags na de Tour Gezellig centrum De Vaart

Bekijk een uitgebreide plattegrond van Heerlijkheid Boxmeer 

op www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze bij een van de 

TOP’s. Zie pagina 10.

5 redenen
Kom naar Heerlijkheid Boxmeer

het Kasteel Boxmeer, met een eigen museum

de Basiliek van Boxmeer, waar het verhaal van het Heilige Bloedwonder 

wordt verteld

bruisend en verrassend winkelcentrum met unieke boetiekjes en 

bekende fi lialen

cultureel centrum De Weijer

unieke evenementen als De Vaart, de Metworstrennen en wielerronde 

Daags na de Tour

Waar de historische 
en hedendaagse tijden 
vloeiend in elkaar 
overgaan
Boxmeer was in de 17e en 18e eeuw een Vrije Heerlijkheid, dat zie je terug 

in de monumentale gebouwen waar de historie nog duidelijk zichtbaar is. 

Zoals het Kasteelmuseum, gevestigd in het Kasteel Boxmeer en de Basiliek. 

Boxmeer heeft een bruisend winkelcentrum, een voetgangersgebied met 

een gezellige sfeer en vele terrasjes. Maar vergeet ook de mooie kerkdorpen 

van Boxmeer niet, die stuk voor stuk iets unieks te bieden hebben.
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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.

‘t Huys op de Hei
‘t Huys op de Hei ligt verscholen op een mooie, verstilde plek op een 

prachtig Landgoed. De cottage heeft een eigen gemeubileerde tuin 

en vormt een geheel met de bijzondere tuinen waar dit Landgoed 

bekend om is. De tuinen zijn zeer gevarieerd met één duidelijke 

overeenkomst: aan het einde van de lange zichtlijn een cadeau-

tje in de vorm van een fontein, bijzonder beeld, prieeltje, vijver of 

kruidentuin. Door de prachtige omgeving en het feit dat de cottage 

werkelijk van alle faciliteiten en gemakken is voorzien maakt ‘t Huys 

op de Hei voor ouderen en jonge gezinnen een prachtige plek om 

mooie, pure herinneringen te creëren. De cottage, die met hart en 

ziel is ingericht, staat voor jullie 

klaar met koffi  e, thee, sapjes, 

een wijntje, een barbecue met 

verse kooltjes en een warm 

welkom.

’t Huys op de Hei

Verlengde Heistraat 5, 

Sambeek

www.huysopdehei.nl

Groepsaccommodatie De Vilt 
en Gasterij Onder de Panne

Logeren • Groepsuitjes • Vergaderen • Samen zijn

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. De 

groepsaccommodatie leent zich niet alleen perfect voor een 

weekendje weg, er is hier zelfs een spannende Escaperoom aan-

wezig op het terrein. Nieuw in 2019 is ‘Gasterij onder de Panne’ met 

sfeervolle ruimtes die van 

alle gemakken zijn voorzien 

en af te huren tot 100 per-

sonen. Voor familiedagen, 

presentaties, workshops, 

vergaderingen, trainingen, 

bedrijfsuitjes en meer. Op 

beide locaties zal iedereen 

zich thuis voelen.

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

De Vilt

Laag Werveld 9, Beugen

06-58887610 / 06-20974905
groepsaccommodatiedevilt.nl

Gasterij Onder De Panne

Oeff eltseweg 26, Beugen

gasterijonderdepanne.nl
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6

Oorlogsmuseum ZooParc Openluchttheater Mountainbiken

Bekijk een uitgebreide plattegrond van Recreatief Overloon op 

www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze bij een van de 

TOP’s. Zie pagina 10.

5 redenen
Kom naar Recreatief Overloon

het Oorlogsmuseum

ZooParc Overloon

de Overloonse Bossen, die veel mogelijkheden bieden voor fi etsen, 

wandelen en mountainbiken

de gezellige terrassen in het dorp

de Golfbaan Overloon, een speeltuin en een openluchttheater

Het toeristische hart 
van het Land van Cuijk
Op de grond waar een van de zwaarste slagen van de Tweede 

Wereldoorlog werd uitgevochten, vindt men het Oorlogsmuseum. Maar 

in Overloon vind je ook Zoo Parc Overloon, een speeltuin voor de jeugd, 

wandel- en mountainbikeroutes door de bossen, een golfbaan en talrijke 

verblijfsaccommodaties. Recreatief Overloon wordt niet voor niets het 

toeristische hart van Land van Cuijk genoemd!
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Overloon 
toeristische hotspot 
in Land van Cuijk

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 vooral te danken aan de aanwezigheid 

van de twee drukstbezochte bezienswaardigheden van de regio 

(het Oorlogsmuseum en het ZooParc), een groot vakantiepark, 

een golfbaan, een buitenspeeltuin, een openluchttheater, een 

aantrekkelijke verscheidenheid aan verblijfsaccommodaties en 

uitmuntende fi ets- en wandelmogelijkheden.

Oorlogsmuseum
In juni wordt aan dit al indrukwekkende rijtje een wereldprimeur 

toegevoegd: een fi etspad, dwars door een museum. Het 

Oorlogsmuseum heeft een verhoogd fi etspad aangelegd, gebaseerd 

op de Baileybrug die tijdens de bevrijding door de geallieerden werd 

gebruikt. De fi etsbrug sluit aan op het bestaande fi etsroutenetwerk 

en is tijdens openingstijden van het museum gratis te gebruiken. 

Fietsers rijden zo op drie meter hoogte door het museum. Nog 

nergens anders ter wereld vertoond.

Sowieso is het Oorlogsmuseum Overloon de moeite van het 

bezoeken meer dan waard. Drie jaar geleden is het museum, 

gebouwd op een van de grootste slagvelden van de Tweede 

Wereldoorlog in West-Europa, gemoderniseerd en heeft met name 

de vaste tentoonstelling een eigentijdser karakter gekregen. 

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

uitgestrekte, ruim opgezette en daarmee moderne dierentuin van 

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

lopen.

In de bossen van Overloon is een uitdagende mountainbikeroute 

uitgezet. De route geldt als een van de mooiste van Nederland en is 

in de afgelopen zeven jaar al meer dan 100.000 keer gefi etst.

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

golfbanen van Nederland wordt gerekend, een gratis buitenspeeltuin 

waar ook mindervalide kinderen 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 maandag (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
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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 de kompas aangeeft? Ben jij de 

avonturier die op plekken komt waar veel bezoekers niet komen? 

Omdat ze ze niet kennen. Of omdat ze het niet durven.

Ga op ontdekkingsreis in het ZooParc. Wandel tussen de 

pinguïns in Boulders Beach. Spring met kangoeroes op de 

Outback. Ontmoet bijzondere dieren in de Amazone.  Bekijk de 

tijgers in Jangalee. Beleef Afrikaanse avonturen in Ngorongoro. 

Laat je omringen door maki’s in Baobab. Spot bosdieren en 

vogelsoorten in Forest. Sluit je exepeditie af in Adventure Trail.

Koop je eigen expeditiepaspoort en dierengids. Zoek alle dieren in 

de verschillende gebieden, los de vragen en puzzels op en verzamel 

alle stempels. 

Madagaskargebied
ZooParc Overloon groeit nog elk jaar. Ook in 2019 komen 

er nieuwe diersoorten naar Overloon en worden nieuwe 

voorzieningen voor bezoekers in gebruik genomen.

Dit jaar verwelkomt het dierenpark onder meer zeboes 

(bultrunderen) en penseelzwijnen. ZooParc wordt uitgebreid 

met een Madagaskargebied. Een ruim eiland waar verschillende 

halfapen worden ondergebracht.  Je kan hier onder andere 

de ringstaartmaki’s en bamboemaki’s tegenkomen. Het 

nieuwe gebied komt tegenover de Basecamp te liggen.

Verderop komen bezoekers oog in oog te staan met fossa’s. 

Deze roofdieren uit Madagaskar vind je nergens anders in 

Nederland. Voor de fossa’s en cheeta’s worden twee ruime 

moderne buitenverblijven ontworpen. Deze diersoorten verblijven 

hier gezamenlijk.

Avonturenpaadjes
Aan de kinderen wordt ook 

gedacht. Om de looproute nog 

leuker te maken, worden er 

avonturenpaadjes geplaatst.

Samenspeeltuin Gewoon 
Buiten voor iedereen
In de zomer van 2018 is speeltuin Gewoon Buiten in Overloon 

geopend. Na 3 jaar hard werken is het een aantal enthousiaste 

Land van Cuijkenaren gelukt om deze prachtige, gratis te bezoeken 

buitenspeeltuin te realiseren.

De samenspeeltuin is bedoeld als ontmoetingsplek voor 

jong en oud, arm of rijk, valide of minder valide mensen, 

maar is ook prima geschikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes. 

Iedereen is er welkom; verbondenheid is er het sleutelwoord.

De speeltuin, gelegen in het park van het Oorlogsmuseum, 

heeft veel speeltoestellen die voor zowel mindervalide als valide 

kinderen geschikt zijn. De paden zijn rolstoelvriendelijk en de 

speeltuin is prachtig aangekleed met avontuurlijke speelrotsen. 

De speeltuin 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.

ZooParc Overloon

Stevensbeekseweg 21

0478-640046

www.zooparc.nl 

Speeltuin Gewoon Buiten

Museumpark 1

Overloon 

Openluchttheater Overloon
Uniek genieten in de buitenlucht

Het Openluchttheater in 

Overloon is uw bezoek meer 

dan waard. Het is namelijk 

absoluut het theater met 

het mooiste plafond van de 

wijde regio!

Het gemoedelijke theater ligt 

verscholen in de prachtige 

bossen van het museumpark 

in Overloon, nabij het 

Oorlogsmuseum. De bosrijke 

omgeving zorgt voor een 

sfeervol decor met een verbazingwekkende akoestiek. 

Kom ook genieten in de buitenlucht! Zo is er in de zomervakantie 

iedere woensdagmiddag een kindervoorstelling. Leuk om met het 

gezin naar toe te gaan, maar ook een originele cadeautip! En mocht 

dat mooie plafond toch gaan lekken, dan wijken we uit naar een 

alternatieve plek. 

Kijkt u op de 

site voor onze 

programmering?

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.

Boompjes Restaurant
Boompjes Restaurant is 

een jong en eigentijds res-

taurant dat er op is gespitst 

haar gasten een unieke 

en smaakvolle culinaire 

ervaring te bieden. Gel-

egen in het hart van het 

mooie toeristische Over-

loon (tegenover de kerk). 

Boompjes is daarmee dé ideale pauzeplek voor menig fi etser en 

wandelaar. U vindt hier luxe en eigentijdse gerechten van Neder-

landse bodem. 

“Als ambassadeur van Dutch Cuisine is het zoveel mogelijk gebruik 

maken van lokale seizoensproducten voor ons van groot belang. 

Waarbij wij iedere dag alles vers klaarmaken en waarbij er net 

zo veel aandacht is voor de groenten als voor het vlees of de vis. 

Naast ons exclusieve restaurant hebben wij ook een toegankelijke 

Brasserie kaart. Of u nu een kopje koffi  e met gebak wilt, even snel 

wilt lunchen of de smaak-

papillen wilt laten verras-

sen met een uitgebreid 

diner. Bij ons bent u altijd 

welkom voor elke 

gelegenheid!”

Openluchttheater Overloon

Museumpark 1, Overloon 

www.openluchttheateroverloon.nl

Landal De Vers

Raaijweg 25, Overloon

0478-642000

devers@landal.com

Boompjes Restaurant

Irenestraat 1, Overloon

0478-642227

boompjes-restaurant.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”
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Pagina 50-51 (Kaart)
Sint Anthonis 7

Herinneringspark Koude Oorlog De Brink De Staatsbossen Evenementen

Bekijk een uitgebreide plattegrond van Natuurpoort 

Sint Anthonis op www.landvancuijk.nl/plattegrond of haal deze 

bij een van de TOP’s. Zie pagina 10.

5 redenen
Kom naar Natuurpoort Sint Anthonis 

de Staatsbossen in Sint Anthonis

de Heerlijkheid Oploo, waar onder meer de legende van Tontje d’n 

Dwerg wordt verteld

herinneringspark Koude Oorlog in Landhorst

vakantiepark De Bergen in Wanroij, met aansprekende 

evenementen als Mandala Festival en het 

Internationaal Keverweekend

de Brink in Kunstdorp Sint Anthonis

Een natuurlijke 
lappendeken
Bos en heide, landgoederen, veenafgravingen, uitgestrekte weilanden 

en groene oevers: het Land van Cuijk kent een bijzondere diversiteit aan 

landschappen. Het is, gemeten naar de oppervlakte van het gebied, zelfs 

het meest gevarieerde landschap van Nederland. Het nodigt uit om er te 

wandelen en te fi etsen. Natuurpoort Sint Anthonis is misschien wel het 

beste voorbeeld van die natuurlijke lappendeken: afwisselende natuur op 

weinig vierkante kilometers.
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Herinneringspark Koude Oorlog

Boompjesweg 2, Landhorst

www.coldwar.nl 

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 

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.



Loop naar de pomp!
In vroeger tijden had elk dorp zijn eigen waterpomp. 

Het drinkwatertappunt stond meestal midden 

in het dorp, vaak op de brink of het dorpsplein. 

De dorpspomp was bestemd voor gemeenschappelijk 

gebruik. In die dagen had nog niet ieder huishouden 

een eigen pomp. 

Brabant Water heeft de waterpomp in ere 

hersteld en op veel plaatsen gemeenschappelijke 

drinkwatertappunten aangelegd. Nu niet zozeer voor 

de dorpelingen als wel voor de dorstige toerist tijdens 

zijn fi ets- of wandeltocht. In gemeente Sint Anthonis 

heeft nu elk van de acht kerkdorpen een ‘eigen pomp’.

Sint Anthonis, die zich graag profi leert als 

kunstgemeente, heeft de plaatselijke kunstsmid 

Juul Baltussen gevraagd om van deze tappunten 

aantrekkelijke kunstwerken te maken. Het zijn stuk 

voor stuk interessante creaties geworden, met steeds 

een speelse knipoog naar de eigen dorpsgeschiedenis. 

Het platform Natuurlijk Sint Anthonis heeft langs 

deze “dorpspompen” een fi etsroute van 47 kilometer 

uitgezet. Daarnaast zijn de watertappunten het begin- en eindpunt 

van acht zogenaamde ‘ommetjes’, wandeltochten van vijf kilometer. 

De fi etsroute
De fi etsroute van 47 kilometer loopt langs alle acht watertappunten 

en volgt onderstaande knooppunten:

98  23  31  36  43  60  42  35  34  33  27  95  25  11  09  68  69

21  24  97  98  23  35

Om bij de watertappunten te komen moet bij knooppunt 23 van 

de route worden afgeweken. De waterpomp in  Oploo staat bij de 

molen. Hetzelfde geldt als je van knooppunt 35 komt.

Om het watertappunt in Landhorst aan te doen moet ook worden 

doorgereden naar de sportvelden. Het watertappunt in Ledeacker 

staat tegenover de kerk. 

De wandelommetjes
1. Duvelvèrke Brink, Sint Anthonis: Ommetje Oelbroec (5,3 kilometer)

Met de rug naar  ‘De troon van Jeroen Bosch’ loop je rechtsaf via  de 

Brink en volg je in de Molenstraat de pijlen naar de knooppunten 

15  14  13  12  54  en via knooppunt 15 terug naar ‘De troon’.

2. D’n Uul Park Stevensbeek: Ommetje Radioplassen (4,8 kilometer)

Vanaf het watertappunt ‘De Uil; loop je richting Sint Anthonis via de 

knooppunten 63  62  61  63  93 en 64 terug naar ‘De Uil’.

3. D’n Twist Kerkplein, Westerbeek: Twistommetjes (4,8 of 5,2 

kilometer). Vanaf het watertappunt Let’s Twist’   heb je de keuze uit 

twee wandelingen: 

I.  85  86  09  08  83  84  07  85  

II.  85  07  06  16  15  85 

4. Bronbluumke Giesenplein Wanroij (5,2 kilometer)

Met de rug naar het watertappunt op het plein achter het Wapen 

van Wanroij ga je naar rechts en volg je de knooppunten 

66  15  57  58  54  53  41  42  43  56  57  15 om via 66 weer terug te 

keren bij het watertappunt;

5. Mienlift Groene Poort, Landhorst (5,8 kilometer)

Met de rug naar het tappunt loop je rechtsaf en volg je de pijlen 

langs de voetbalvelden en via de knooppunten 48  47  62  48  63  61 

terug naar de pomp.

De afstand is 5,8 kilometer

6. D’n hollen Bôm Vloetweg,  Oploo (5 kilometer)

Vanaf het watertappunt voor de korenmolen volg je de knooppunten 

56  57  55  21  20  87  56 weer terug naar de pomp.

7. Waterkruuske Walsert 6, Rijkevoort-Walsert (4,7 kilometer)

Vanaf het watertappunt  bij het Mariakapelletje volg de knooppunten 

01  02  08  03  29  27  01 weer terug naar de pomp.

8. D’n Haan Dorpsstraat 33, Ledeacker (5,6 kilometer)

Met de rug naar het watertappunt De Haan op het plein voor de kerk 

ga je linksaf en volg je de pijlen om vervolgens via de knooppunten 

23  24  25  21  22  12  13  23 weer terug te komen bij de pomp.
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“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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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 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 

Vakantiepark De Bergen

Campinglaan 1, Wanroij

0485-335450

www.debergen.nl

De Lamperse Hei; 
verrassend veelzijdig
De Lamperse Hei is een Boertel, een drie sterren accommodatie 

op de boerderij. Dit gezellige familiebedrijf heeft de sfeer van een 

nostalgische boerderij met de uitstraling van een luxe hotelaccom-

modatie. Waar iedereen welkom is; gezinnen, zakenrelaties en 

groepen. De Lamperse Hei staat garant voor het maken van mooie 

herinneringen, door de gemoedelijkheid en de fi jne faciliteiten. Zo 

is het boeren-struin-pad uw voeten meer dan waard. Maar ook de 

educatieve plaats waar de ‘Ode aan de koe’ gegeven wordt voor een 

groep onder het genot van een kopje lekkere koffi  e en wat lekkers is 

een echte aanrader. Bij de Lamperse Hei vindt u ook een streekwin-

keltje waar er (h)eerlijk vlees van eigen boerderij en meer te koop is.

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

Boertel De Lamperse Hei 

Lamperen 14, Wanroij

0485-371390 / 06- 50203978

www.lampersehei.nl

55



’t Boerenwinkeltje

Verlorenhoek 1, Wanroij

06-19868667

www.boerenwinkeltje.nl

Bezoek ’t Boerenwinkeltje
Laat je verrassen

Proef het Land van Cuijk

Wil jij de smaak van het 

Land van Cuijk ontdekken? 

Laat je dan verrassen door 

een proeverij bij ’t Boeren-

winkeltje in Wanroij.

Proef heerlijke cake, 

yoghurt, kaasjes en zelfs advocaat 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 karakteristieke 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.

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

Wijn van de 
Daalgaard 
Wat is er nu leuker, wanneer u 

in een nieuwe regio vertoeft, 

dan échte streekproducten 

proeven? Bij Wijngaard 

de Daalgaard vindt u een 

wijngaard van een hectare 

groot, prachtig gelegen aan 

de Maas in Sint Agatha. Een 

gepassioneerd familiebedrijf waar de wijnen 

met liefde worden gemaakt. Niet voor niets 

worden deze regelmatig bekroond met goud 

en zilver in (inter)nationale wijnkeuringen.

De producten van de Daalgaard zijn, naast bij 

de Daalgaard zelf, ook bij diverse slijters en 

speciaalzaken in het Land van Cuijk te koop. 

Ook bent u welkom om een kijkje te komen 

nemen. Maakt u daarvoor 

even een afspraak? U wordt 

met enthousiasme rondgeleid. 

Kijk op de website voor meer 

info en mogelijkheden voor 

rondleidingen en proeverijen.

Wijgaard de Daalgaard

Kuilen 18A, St-Agatha.

024-3480740

info@daalgaard.nl

Boertel De Lamperse Hei 

Lamperen 14, Wanroij

0485-371390 / 06- 50203978

www.lampersehei.nl

Dè Land van Cuijk 
Hamburger
Bij de Lamperse Hei in Wanroij kunt u naast overnachten en ver-

gaderen ook terecht in de Boerenwinkel. Je vindt hier onder an-

dere vlees van eigen Hereford-runderen. Denk aan sukadelappen, 

braadworsten, soepvlees, bief, worstenbroodjes, maar ook de re-

gionaal befaamde Land van Cuijk hamburger. Gaat uw hart ook 

harder kloppen bij een perfect broodje hamburger dan moet u ze-

ker deze burger eens proberen! De Land van Cuijk-burger is een 

duurzaam streekproduct omdat de runderen vrij rondlopen op de 

graslanden in Wanroij en 

een goed leven hebben ge-

had. En dat proef je! 

De Land van Cuijk ham-

burger is ook te koop in 

onze boerenwinkel.
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Pagina  57 (Kaart)
Verborgen Raamvallei

5 redenen
Kom naar De Verborgen Raamvallei

struin langs de oevers van de Raam

bezoek Kasteel Tongelaar en de omliggende landgoederen in 

Mill en Beers

ontspan in het recreatiegebied De Kuilen

bekijk de bijzondere tentoonstelling in Museum voor Nostalgie 

en Techniek

geniet van unieke evenementen als Mill at The Park, Raamvallei 

Duomarathon en Vakantiejaarmarkt

De Verborgen 
Raamvallei
Bijzondere landgoederen 
in waardevolle natuur 
De Verborgen Raamvallei is een prachtig gebied, met een 

grote verscheidenheid aan fl ora en fauna. Met waardevolle 

cultuurhistorische objecten, kastelen en landgoederen. En met de 

idyllische Raam als kloppend hart; een blauwe ader die het gebied 

doorkruist en daarmee de verbindende schakel is. 

Bekijk een uitgebreide plattegrond van De Verborgen 

Raamvallei op www.landvancuijk.nl/plattegrond of 

haal deze bij een van de TOP’s. Zie pagina 10.
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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



IJs & Spijs

Burg. v. Hultenstraat 1, Haps

0485 - 321913

www.ijsenspijs.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 en divers over-

nachten van 1 tot 40 personen. Wij hebben 3 

groepsaccommodaties, trekkershutten, tiny 

houses/ecolodges en een natuurcamping. Onze 

2 vergaderzalen met weids uitzicht helpen mee 

de juiste zakelijke besluiten te nemen. Zo vindt 

men de rust en het comfort om een bijeenkomst 

te laten slagen. Wij organiseren BarendonkUitjes 

voor groepen, hebben een leuk 

Kabouterpad met dorpje en een 

selfservice koffi  eterras in het 

Uutblaoshuuske. We zijn een 

perfecte uitvalbasis voor fi ets- en 

wandelroutes in de Verborgen 

Raamvallei.

“Ontdek Brabant op z’n best…. 

Groen gastvrij landleven!”

Landgoed de Barendonk

Millseweg 13, Beers

0485-316436 / 06-22447254

www.barendonk.nl

Één van de 
beste ijssalons 
van Nederland 
IJs & Spijs verrast keer op keer

IJs & Spijs is in 2017 uitgeroepen tot 

beste ijssalon van Nederland. Eigenaar 

Mark van Gaal mag zich bovendien SVH 

Meesterijsbereider noemen; de hoogst 

haalbare graad binnen zijn vakgebied. 

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.
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Wanneer 
zit jij achter 
het stuur?
Heb je zin om een hele of 

halve dag heerlijk in een 

oldtimer te toeren door het 

prachtige Land van Cuijk? 

Door groen en landelijk 

gebied, langs akkers, 

mooie boerderijen, de 

Kraaijenbergse Plassen, dakje 

open en als je wilt een goed 

gevulde picknickmand op de 

achterbank? Huur dan onze originele Fiat 500 uit 1970. Knus met 

zijn tweeën in de auto, het kenmerkende geluid van de Fiat als 

achtergrond. Heb je zelf een bestemming op het oog? Prima. Wil 

je kennismaken met deze regio? Wij zorgen voor een mooie route. 

Je zult zien, je hebt meteen bekijks en onderweg gaan de duimen 

van bewonderaars 

omhoog! 

Het is gewoon een 

leuk autootje en 

voor een dag of een 

dagdeel is ‘ie van jou.

De Lummel & 
het Glaslokaal
 

Waar kwaliteit en sfeer samenkomen

Eigenaren Gerdy Nooijen en Henk van der Linden hebben hun 

oude langgevelboerderij uit 1928 sfeervol omgebouwd tot 

verblijfsaccomodatie De Lummel. Bekroond met vijf sterren door 

het KMVK en een 9.2 op Booking.com een absolute aanrader dus in 

het Land van Cuijk. 

Hier kan men dan ook alles verwachten wat nodig is voor een heerlijk, 

ontspannen verblijf. Veel gasten zeggen het gevoel van ‘thuiskomen 

op vakantie’ te krijgen bij de Lummel en keren dan ook geregeld terug 

naar Langeboom. Begrijpelijk want het is hier sfeervol vertoeven in 

een prachtige locatie van waaruit het heerlijk wandelen en fi etsen is. 

De Lummel is bijzonder geschikt voor families en groepen, ook voor 

mindervaliden. In het achterhuis is een sfeervolle ruimte gecreëerd 

waar men ook zelf kan koken in een goed uitgeruste keuken 

met gezellig en praktisch kookeiland. Buiten vindt men diverse 

speeltoestellen, dieren, gezellige zitplekken, een moestuin en kan 

er een kampvuur gemaakt worden, waardoor de Lummel jong en 

oud aanspreekt.

Glaslokaal 

Gerdy en Henk hebben naast hun verblijfsaccommodatie ook een 

prachtig Glaslokaal gebouwd.. Veel bedrijven weten inmiddels de 

weg te vinden naar het Glaslokaal waar zij hun presentatie, training 

of teambuilding activiteiten kunnen combineren met bijvoorbeeld 

een lekkere lunch of activiteit. Denk aan mindfulnesscursussen, 

een workshop graffi  ti, een kookcursus of schapen drijven 

Ook de gasten van de Lummel zijn welkom in het Glaslokaal, voor 

een ontbijt, lunch of borrel. 

De Valkhoeve:
natuurlijk
genieten
 

Aanschuiven voor een heerlijke lunch 

tijdens een fi etstocht? Genieten van 

een drankje op het terras na een 

goede wandeling? Of een bezoekje 

brengen aan de biologische boerderij 

of ‘t bezienswaardige bezoekerscen-

trum van Natuurgebied de Kuilen?

Bij de Valkhoeve in Mill kun je alle 

kanten op. Op de verrassende me-

nukaart vind je diverse pure streek-

producten, waarvan vlees van ei-

gen boerderij, maar ook een lekkere high tea. ‘s Avonds kun je in 

de langgevelboerderij overnachten waar je luxe hotelkamers, een 

familiekamer en een ruim 4 persoons appartement vindt. De luxe van 

een hotel met de sfeer van thuis.

Gastvrouw Carolien bakt boven-

dien de lekkerste appeltaart van 

het Land van Cuijk. Kom gerust 

eens proeven!

Oldtimerverhuur Mill

Meidoornweg 32, Mill

06-13285329

www.oldtimerverhuurmill.nl

De Valkhoeve

Valkweg 11 Mill

0486-431224 

www.devalkhoevemill.nl 

De Lummel & het Glaslokaal

Domicanenstraat 20, Langenboom

www.delummel.nl

www.glaslokaal.com
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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



Camping 
Van 
Rossum’s 
Troost
Geniet van de rust, het 

comfort en de natuur op dit 

gemoedelijke vakantiepark. 

De camping ligt centraal 

in het Land van Cuijk, aan de rand van een groot bosgebied, de 

Molenheide. Bij uitstek geschikt voor fi etsers en wandelaars door de 

directe ligging aan de knooppuntennetwerken. Voor de passanten 

is ons fi ets- en wandelterras een uitstekende plek om, onder het 

genot van een “Luxe Bakkie Troost”, een welverdiende pauze te 

genieten.

In het voor- en naseizoen een ideale stek voor de rustzoekende 

vakantiegenieters en in de vakantieperiodes gezellig en actief voor 

zowel de jonge gezinnen als de senioren. Kortom bij ons zijn alle 

ingrediënten aanwezig 

voor een onvergetelijke, 

gezellige en fi jne 

Brabantse vakantie.

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.

Van Rossum’s Troost

Oude Wanroijseweg 24, Sint Hubert

0485-470193

www.rossumstroost.nl

Gastvr(ei) en StroHotel Aalshof

Sint Hubertseweg 9, Haps

0485-311474

www.aalshof.nl

Lekker 
koken in 
Langenboom
Het Mo’Ment
Iedereen een mooi moment be-

zorgen met haar workshops, dat 

vindt Monique Nelson uit Lan-

genboom echt het leukste om te 

doen. De workshops die zij ver-

zorgt in haar ruime kookstudio 

en het lichte atelier zijn dan ook 

allesbehalve standaard. 

Denk bijvoorbeeld aan een kook-

workshop De Smaak van Grieken-

land, wilgenteenvlechten, Theekransen of een dag beeldhouwen of 

schilderen. Passie, plezier en gezelligheid zijn de vaste ingrediënten; 

verder kunnen ze bij 

Het MoMent iedere 

workshop naar wens 

invullen. Kom ook ge-

nieten!

Het Mo’Ment

Zuid Carolinaweg 1, Langenboom

06-51110082

www.hetmoment.info

Beleef het bij 
De Tienmorgen
Een bijzondere vakantie of dagje uit in Beers.

Uitrusten tijdens een fi etstocht 

op het boerenterras, knuff elen 

met de dieren, boer Stef helpen 

of met het hele gezin deelnemen 

aan de verrassende activiteiten 

op de camping – beleef het bij De 

Tienmorgen. Of je nu een kort bezoek brengt, op de camping staat 

of verblijft in een chalet, een stacaravan of de groepsaccommodatie 

– jong én oud hoeft zich hier niet te vervelen. 

Kampeer- en zorgboerderij De Tienmorgen ligt in natuurgebied De 

Tongelaar; dicht bij het gelijknamige kasteel, Gasselse bossen en 

Kraaijenbergse Plassen. 

De Tienmorgen

Broekkant 11, Beers

Tel. 0485-312997

www.detienmorgen.nl
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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 

Restaurant & 
Bowling Erica
Gezellig genieten.

Ook voor de leukste uitjes kun je 

uitstekend in het Land van Cuijk 

terecht. Wat denk je bijvoorbeeld 

van gezellig bowlen? Bij Bowling Erica 

is er ontzettend veel mogelijk zo 

zijn zij bijvoorbeeld het startpunt van de bijzondere Kunstroute 

die van 5 mei tot eind september door de Gemeente Mill loopt.

Erica heeft een sfeervol restaurant en mooi ruim terras waar je 

jouw dag of avondje uit  uitstekend kunt beginnen en eindigen. 

Combineer met een lekkere lunch, meergangendiner of wat te 

denken van funcooking? Bij funcooking is het gezellig samen je eten 

bereiden met keuze uit steengrill, gourmetten, mini wok, spidergrill 

en de smikkelhoed. Voor alle leuke bowling arrangementen, de 

menukaart en meer kun je 

gerust op de website kijken of 

contact opnemen. 

Het team van Restaurant & 

Bowling Erica staat graag voor 

je klaar!

Erica

Wanroijseweg 95 Sint Hubert

Restaurant 0485-454790

Bowling 0485-452956

www.bowlingerica.nl

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 en het torenfort.

Kasteel Tongelaar

Waan je op het Franse platteland. 

Bezoek Kasteel Tongelaar met al zijn mogelijkheden.

Iets ten noorden van Mill vind je een uitgestrekt wandelgebied, 

prachtige historische boerderijen én een kasteelburcht uit de 

vijftiende eeuw. Maak kennis met het prachtige Landgoed Tongelaar 

van Brabants Landschap.

Ieder weekend is het kasteel vrij toegankelijk. Kom meer te weten 

over het kasteel of bezoek het informatiepunt van Brabants 

Landschap in het torenfort. Geniet in het koffi  ehuis en ontdek 

streekproducten in de veldwinkel en kaarten van alle wandel- 

en fi etsroutes. Dit wandelgebied staat bekend om de das, het 

gemoedelijke diertje zit hier wel met vijftig exemplaren! Elke vierde 

zondag van de maand is er een gratis wandeling met een gids van 

Brabants Landschap. Op Kasteel Tongelaar wordt ontzettend veel 

georganiseerd; evenementen, pop-up-diners en concerten. 

Check hiervoor de website. 

Wil je langer van deze mooie plek genieten? Blijf dan met maximaal 

10 personen logeren in vakantieboerderij de Benedenhof. Het 

kasteel biedt nog meer mogelijkheden. Zo kun je hier zeven dagen 

per week het jawoord geven en aansluitend jullie huwelijk vieren. 

Ook voor vergaderingen en workshops ben je hier aan het juiste 

adres. 

Kasteel Tongelaar

Tongelaar 12, Mill

06-46080001

www.kasteeltongelaar.nl
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Peelraamstelling
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Herinneringspark Koude Oorlog
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Overloon

Oorlogsmuseum Overloon

9 5 redenen
Kom naar Peel-Raamstelling

boek een rondleiding van stichting Sporen van de Oorlog in Mill

bezoek het Graafs Kazemattenmuseum

ga naar het Aspergemonument in Mill

volg het tracé van het voormalige Duits Lijntje

doe de Waterweetjeswandeling in Landhorst

Peel-Raamstelling 
Restanten van 
een kansloze 
verdedigingslinie
De Peel-Raamstelling moest Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog beschermen tegen het oprukkende Duitse leger. 

Dat mislukte jammerlijk. Al op de eerste dag van het verzet viel de 

stelling, bij de Slag om Mill. Het Aspergemonument herinnert nog 

aan wat een van de eerste Duitse oorlogsdaden op Nederlands 

grondgebied was. In het Land van Cuijk zijn tussen Grave en 

Landhorst de restanten van de Peel-Raamstelling nog goed 

zichtbaar.

Bekijk een uitgebreide plattegrond van Peel-

Raamstelling op www.landvancuijk.nl/plattegrond of 

haal deze bij een van de TOP’s. Zie pagina 10.
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KOM EN
BELEEF
HISTORISCH 
GRAVE
WWW.BELEEFHISTORISCHGRAVE.NL




