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Deel jouw
geheimen

Ga op zoek naar hét geheim van Noord-Oost Bra-
bant en ontdek hoe leuk, verrassend en spannend 

het Land van Cuijk is Het is lang verborgen gebleven, 
maar het wordt nu toch echt ontrafeld: het geheim 
van het Land van Cuijk. Voor veel vakantiegangers 
(nog) tamelijk onbekend, maar daarom niet minder 
interessant. De unieke afwisseling van natuur, histo-
rische bezienswaardigheden, watersportgebieden en 
gastvrije dorpen (en één stad) maken een vakantie in 
het Land van Cuijk tot een aantrekkelijke belevenis. 
Het Land van Cuijk is zo’n geheim dat je niet alleen 

mág, maar zelfs móet doorvertellen!

Meer weten over de geheimen van het Land van Cuijk?
Kijk op onze website www.visitlandvancuijk.nl 

Psst…
hier moet je zijn

De
sleutel

naar het
verleden

Wilt u meer weten
over wat er in het Land van 
Cuijk te beleven valt?
Benieuwd welke musea en
bezienswaardigheden er zijn, waar je 
heerlijk kunt fi etsen of wandelen of 
waar je een lekker hapje kunt eten of 
afhalen?
De gastheren en gastvrouwen van 
de Toeristische Informatiepunten, 
de vakantieparken en de campings 
in het Land van Cuijk helpen jou 
graag verder.

Fiets & Wandelboekje
Bij de Toeristische Informatiepunten 
en verblijfsaccommodaties ligt
onder meer het Fiets & Wandelboek-
je voor je klaar. Met de mooiste fi ets- 
en wandelroutes van het Land van 
Cuijk. Gratis mee te nemen!
Voor de adressen van de
Toeristische Informatiepunten zie
https://bit.ly/TIPSinLandvanCuijk

Land van Cuijk Agenda
Toen deze Vakantiekrant werd 
gedrukt was nog niet duidelijk of 
en wanneer de coronamaatregelen 
versoepeld zouden worden. Om 
die reden is er geen agenda in deze 
uitgave opgenomen. 
Ben je benieuwd naar welke evene-
menten dit voorjaar wél doorgaan? 

Raadpleeg voor het meest actuele 
overzicht van activiteiten de Land 
van Cuijk Agenda:
(www.landvancuijk.nl/agenda).
Of download gratis de Land van 
Cuijk App via
www.landvancuijk.nl/app

Colofon
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In 2021 vieren de Kruisheren in Klooster Sint 
Agatha het 650-jarig bestaan van het enige 
klooster in Nederland met een ononderbroken 
geschiedenis, die teruggaat tot de middel-
eeuwen. Het klooster heeft een veelbewogen 
verleden. Juist in perioden waarin het klooster 
geen toekomst meer leek te hebben, heeft de 
bijzondere band met het Huis van Oranje
bijgedragen aan continuïteit.

Klooster Sint Agatha organiseert in 2021
verschillende activiteiten om het unieke
jubileum te vieren:

rond 1615 door prins Maurits aan de Kruis-
heren werd geschonken en dat, na 150 jaar 
verblijf in het Rijksmuseum, is teruggeplaatst. 
 
april-augustus: expositie over de klooster-
tuin. Binnen de kloostermuren ligt een tuin 
van circa 2 ha, die dagelijks toegankelijk is voor 
bezoekers. Het is een van de best bewaard 
gebleven kloostertuinen in Nederland.
 
september-oktober: tentoonstelling over de 
boekkunst in het klooster. Door de lange ge-
schiedenis beschikt Sint Agatha over de enige 
kloosterbibliotheek die sinds de middeleeuwen 
is blijven bestaan. Het Graduale van Johannes 
van Deventer, een reusachtig koorboek dat 
rond 1515 werd vervaardigd, is de kostbaar-
ste schat. Tevens worden kunstboekbanden 
tentoongesteld van broeder Edgard Claes osc, 
internationaal vermaard boekkunstenaar, die 
in het klooster zijn atelier heeft.

In het prachtige Maasheggenlandschap van het Land 
van Cuijk en Noord-Limburg staan of komen unieke 
kunstwerken van gerenommeerde Nederlandse
kunstenaars. Samen met vaak al eeuwenoude
kapellen en religieuze gebouwen als kloosters en
kerken geven de kunstwerken inhoud aan de voor 
onze regio kenmerkende ‘rust en bezinning’.

De kunstwerken vormen samen Kapellenbaan, een 
uniek initiatief van Stichting Cultuur zonder Grenzen. 
Op de site www.kapellenbaan.nl staat een fiets- en/of 
autoroute, die niet alleen langs de kunstwerken gaat 
maar onderweg ook ander religieus erfgoed aandoet.
De grensverleggende, baanbrekende kunstwerken van 
de vier Nederlandse kunstenaars zijn:

Kunstwerk
Mariakapel
St. Agatha

Bijzondere exposities markeren
650 jaar klooster Sint Agatha

Boek een groeter-
rondleiding!

Fietsen langs top-
kunst Kapellenbaan

Wil je meer weten over het Land van Cuijk? 
Boek dan een groeterrondleiding!
Groeters zijn gepassioneerde inwoners van het 
Land van Cuijk, die jou graag meenemen naar de 
bijzondere plekken van hun omgeving. 
Op www.groetersinlandvancuijk.nl vind je een
actueel overzicht van alle groeteractiviteiten in 
het Land van Cuijk.

Voorbeelden van groeteractiviteiten zijn:

Klooster Sint Agatha ligt aan wandel- en fiets-
routes, waaronder het Kloosterpad, een nieuwe 
wandelroute die in april 2021 door de provincie 
Noord-Brabant wordt geopend. Informatie over 
openingstijden van het klooster en actuele infor-
matie over rondleidingen en activiteiten vind je 
via: www.kloostersintagatha.nl.

De rondleidingen zijn elke maandagmiddag van 
mei tot en met september, van 14.00 tot 15.00 
uur. Start bij De Meerstoel. Deelname kost
€ 3,50 per persoon;

Op pad met gidsgroeter Gert
Op alle zondagen in de maanden mei en juni 
neemt gidsgroeter Gert geïnteresseerden mee 
en vertelt over de historie, mysteries en
verhalen van Landgoed De Barendonk. 
Aanvang 10.30 uur, verzamelen bij de receptie 
van Landgoed De Barendonk, Millseweg 13, 
Beers. Deelname is gratis. 
Graag vooraf aanmelden via
receptie@barendonk.nl of via 0485-316436

Wandelen en fietsen in Overloon
De enthousiaste groeters in Overloon
organiseren regelmatig wandel- en fietstochten 
in Overloon en omgeving.
De voorjaarswandeltochten zijn op 17 mei, 31 
mei, 14 juni en 28 juni. De wandeltochten
starten om 11.00 uur bij de Theobalduskerk.
De fietstochten vinden in het voorjaar plaats 
op 24 mei en 7 en 21 juni. De fietstocht start 
om 13.30 uur op het Museumplein.

Rondleiding stuw- en sluizencomplex in 
Sambeek
Tijdens deze informatieve rondleiding komt
onderandere de werking, de historie en de 
bouw van de stuw en de sluizen aan bod.
Wandel mee met een van onzebevlogen
vrijwillige gidsen en binnen 45 minuten weet 
jij precies hoe het stuw- en sluizencomplex te 
Sambeek werkt! Tijdens de rondleiding mag je 
het sluizencomplex niet op. De rondleiding is 
daardoor welrolstoelvriendelijk. Inclusief kopje 
koffie of Maasheggen Kruidenthee.

gedurende het hele jaar: een expositie over 
de roerige geschiedenis van het klooster en de 
bijzondere band met het Huis van Oranje. In 
februari 2021 is in de kloosterkerk het zoge-
noemde ‘Mauritsraam’ onthuld: een raam dat 

‘Shelter (St. Agatha)’
van kunstenares Maria Roosen, in de tuin van het 
klooster in Sint Agatha;

‘Kloostergang’
van Sachi Miyachi, langs de Molenbeek in
Vierlingsbeek. Dit kunstwerk wordt in de loop van 
2021 geplaatst;

‘Panta’
gemaakt door Atelier Van Lieshout, in het centrum 
van Gennep;

‘Grenskapel’
van kunstenaar Frank Havermans, op de grens van 
Gennep en Goch. Het kunstwerk is nog in
voorbereiding en wordt waarschijnlijk in 2021 
geplaatst.

Rondleiding
stuw

Sambeek



Onze tips voor
een heerlijk dagje uit

Vestingstad Grave
 
Herbeleef eeuwen van vaderlandse
geschiedenis in Grave, de meest
belegerde vestingstad van Nederland.
www.beleefhistorischgrave.nl

Romeins Cuijk
 
Ontdek de Romeinse geschiedenis van 
het voormalige castellum Ceuclum, het 
huidige Cuijk.
www.buitenmuseumcuijk.nl 

Kasteel Tongelaar
 
Op het gelijknamige, prachtige landgoed 
(heerlijk wandelen en fietsen!) ligt
Kasteel Tongelaar.
www.kasteeltongelaar.nl

Boswachterij Sint
Anthonis
 
Geniet van een heerlijke wandeling door 
de afwisselende natuur, in de volks-
mond beter bekend als de Staatsbossen.
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
noordoost-brabant

Klooster Sint Agatha
 
Het oudste nog bewoonde klooster van 
Nederland viert dit jaar het 650-jarig 
bestaan. 
www.kloostersintagatha.nl

Avonturenpark De 
Bergen
 
Een heerlijk speelparadijs met de mooiste 
binnenspeeltuin van Nederland.
www.avonturenparkdebergen.nl

Sluis in Sambeek
 
In Sambeek ligt een van de grotere stuw- 
en sluizencomplexen van Nederland.
www.meerstoel.nl/rondleiding-stuw-en-
sluizencomplex

Emmausklooster
 
Op korte afstand van elkaar liggen in Velp 
drie kloosters.
www.avantspirit.nl

Oorlogsmuseum
Overloon
 
Het Oorlogsmuseum bestaat 75 jaar en 
is het enige museum ter wereld waar je 
dwars doorheen kunt fietsen.
www.oorlogsmuseum.nl

Maasheggen UNESCO
 
Wandel, fiets of struin door het unieke 
heggenlandschap van De Maasheggen, 
het enige UNESCO-biosfeergebied in 
Nederland. 
www.maasheggenunesco.com

ZooParc Overloon
 
Uitverkozen tot Leukste Uitje van Bra-
bant in 2021.
www.zooparc.nl

Kraaijenbergse
Plassen
 
Een van de grootste watersportgebieden 
in Brabant: de Kraaijenbergse Plassen.
www.kraaijenbergseplassen.nl

!



Het Land van Cuijk
is ontzettend veelzijdig;
32 eigenwijze dorpen
en 1 trotse stad! Met ieder
een eigen karakter.
Waar uitgestrekte natuurgebieden overgaan in rijke geschiedenis, 
waarvan de sporen nog op tal van plekken zichtbaar zijn.
Waar giraff en en cheeta’s rondlopen en in het wild zelfs schapen 
en dassen ;)

Kijk op www.visitlandvancuijk.nl voor alle leuke tips om te
ontdekken in deze mooie en gevarieerde regio.

Bekijk ook de interactieve plattegronden van de 9 reis-
bestemmingen in het Land van Cuijk:

www.landvancuijk.nl/plattegrond



Op 18 april, 9 mei en 13 juni worden in het Maasheggengebied Kruid- en 
Struintochten gehouden. Je ziet én proeft, samen met gids Resi, de rijke 
en diverse flora van het UNESCO- biosfeergebied Maasheggen. Inclusief 
een kop heerlijke Maasheggen Kruidenthee, wat lekkers bij de thee, een 
canvas Maasheggentas en pakje water.
 
De Kruid- en Struintochten beginnen om 11.00 uur en duren tot 14.30 
uur. Deelname kost € 23,25.
  
Opgave via www.meerstoel.nl.

Kom je op zaterdag of zondag wandelen in natuurgebied De Kuilen (Mill 
en Langenboom), bestel dan een lunchzakje voor onderweg. Het Glas-
lokaal in Langenboom biedt heerlijke ‘lummelpakketten’ aan, met onder 
meer een broodje en beleg naar keuze, een krentenbol, een stuk fruit en 
een flesje sap. Kosten, inclusief het rugzakje: € 12,95 per persoon. Voor 
de kinderen wordt een apart rugzakje gemaakt, voor slechts € 9,95 per 
persoon. 
Reserveren via info@glaslokaal.com, minimaal een dag van te voren. De 
rugzakjes kunnen op de dag van de wandeling zelf tussen 12.00 en 13.00 
uur worden opgehaald bij Het Glaslokaal, Dominicanenstraat 20 in Lan-
genboom.

Bezoek Beeldentuin en
Heemtuin in Cuijk

Heerlijk picknicken in 
wijngaard Hotel Cuijk

Proef de Maasheggen

Loop het rondje
om De Kuulen

In de schaduw van de imposante Martinuskerk met de drie torens in het 
centrum van Cuijk ligt een oude protestantse begraafplaats. Tussen de 
zerken exposeren 25 kunstenaars. De werken zijn figuratief of abstract, 
sober of kleurrijk; voor ieders smaak wat, zeker ook voor kinderen. 
Naast de Beeldentuin ligt een prachtige Heemtuin met heel veel planten 
en fruitbomen. Ieder jaargetijde is deze tuin een lust voor het oog. 

Als het zonnetje heerlijk schijnt nodigt dat uit om buiten te lunchen. Maak 
jouw lunch extra bijzonder met een picknick in de wijngaard van Van der 
Valk Hotel Cuijk. 

Kom met het hele gezin genieten van deze verborgen plek in Cuijk.
De tuinen zijn open van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis. Meer info: www.beeldentuincuijk.nl.

18 april,
9 mei en
13 juni

Bestel een picknickmand en geniet in de wijngaard van de lunch. Het is 
ook de beste plek om de eigen wijn Terra Ceuclum Solaris te proeven! In de 
picknickmand vind je verschillende broodjes, wrap, salade en een aantal 
zoete lekkernijen.
De picknickmand is te bestellen via de receptie Van der Valk Hotel Cuijk en 
kost € 17,50 voor volwassenen en € 10,50 voor kinderen.



Ons Plattelandsrondje in 
Land van Cuijk
Op zondag 16 mei 2021 organiseert het Verrassend PlatteLand van Cuijk voor 
de 12e keer Ons Plattelandsrondje. Tijdens een rondje door het Land van 
Cuijk kun je onderweg aan leuke activiteiten, zoals rondleidingen, proeve-
rijen, demonstraties en speurtochten deelnemen De 31 deelnemende plat-
telandsbedrijven zetten hun deuren van 11:00 tot 17:00 uur wagenwijd open 
om je gastvrij te ontvangen.
  
Op basis van het fietsknooppuntennetwerk zijn er speciaal voor deze dag (fiets)
routes uitgestippeld, variërend in lengte tussen de 39 en 81 kilometers. Je volgt 
een van de drie fietsroutes, waarmee je langs tal van verrassende plekken komt: 
van bossen tot aan prachtig waterrijk gebied. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen 
om de verschillende bedrijven per auto te bezoeken.
  
Maak kans op mooie prijzen
De deelnemende bedrijven hebben bijzondere prijzen beschikbaar gesteld. Van 
een kookworkshop voor twee personen tot een biologisch vleespakket en van een 
zelfgemaakte kruidkoek tot een borrelbox voor vier personen en nog veel meer. 
Bezoek minstens vier bedrijven en verzamel stickers om kans te maken. 
  
Op www.onsplattelandsrondje.nl ontdek je alles over de deelnemende bedrijven 
en activiteiten. Daar kun je ook de fietsroutes ook downloaden.
Mochten de activiteiten deze dag niet plaats kunnen vinden in verband met de 
dan geldende corona maatregelen, dan kun je nog steeds op deze dag bij alle 
deelnemende locaties terecht voor een sticker. Zo kun je toch meedingen naar de 
leuke prijzen die door de leden ter beschikking zijn gesteld.

Wil je heerlijk ontspannen op en 
rond het water? Dat kán in het 
Land van Cuijk. Aan de oostgrens 
van het Land van Cuijk stroomt de 
rivier de Maas, maar ook elders 
in de regio liggen aantrekkelijke 
waterplassen waar liefhebbers 
kunnen zwemmen, varen en sur-
fen. Of maak eens een kanotocht 
op de Raam.

Altijd al eens de wind in de zeilen 
willen voelen? Volg een zeilcursus bij 
Bij Ceulemans. De zeilschool in 
Beers, aan de oevers van de Kraaij-

Ben je op zoek naar de mooiste 
fiets- en wandelroutes in het 
Land van Cuijk? Het Regionaal 
Bureau voor Toerisme heeft ze 
voor jou verzameld in het Fiets- 
en Wandelboekje. De boekjes 
kunnen gratis worden meegeno-
men bij onder meer de meeste 
verblijfsaccommodaties en de 
Toeristische Informatiepunten

in het Land van Cuijk.

Genieten van klanken
carillon Cuijk
Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur bespeelt stadsbeiaardier 
Marcel Siebers het carillon van de 
Martinuskerk in Cuijk. Het carillon 
telt 51 klokken, waarvan de
zwaarste ruim 1400 kilogram (!) is.
De beste plekken om de
carillonconcerten te beluisteren zijn 
de Romeinse Tuin achter het Toeris-
tisch Informatiepunt, het kerkplein 
en de passantenhaven bij de Maas.

Het water 
op in het 
Land van 

Cuijk
enbergse Plassen, organiseert in het 
voorjaar een zesdaagse zeilcursus 
op zes achtereenvolgende zonda-
gen. De cursus, voor zowel volwas-
senen als kinderen, met de polyvalk 
start op 25 april. Inschrijven kan via
www.bijceulemans.nl/nl/zeilschool/
inschrijven-zeilcursus/

Optimist on Tour
Op zaterdag 12 juni 2021 wordt de 
vijfde editie van ‘Optimist on Tour’ 
georganiseerd op de Kraaijenberg-
se Plassen. Van 9.30 tot 17.30 uur 
kun je deelnemen aan een van de 
drie rondes van ‘Optimist on Tour’. 
Je maakt kennis met verschillende 
onderdelen van de watersport.
Mis het niet en schrijf je nu in!
Inschrijven:
www.optimistontourcuijk.nl

Sloepverhuur ’t Loo
Jachthaven ’t Loo in Linden verhuurt 
vanaf mei sloepen voor 6 personen 
(€ 160 per dag) en 8 personen (€ 190 
per dag). Voor de verhuur geldt een 
minimale leeftijd van 23 jaar; een 
vaarbewijs is niet nodig, een legiti-
matiebewijs wél. Huisdieren mogen 
niet mee. De huurders krijgen uiter-
aard vooraf uitleg over het gebruik 
van de sloep. Ze krijgen bovendien 
een overzichtelijke kaart van het 
vaargebied mee.
Reserveren kan via:
info@jachthavenhetloo.nl of
0485-311951.

Kanotocht op de Raam
Wil je een kanotocht over de Raam 
maken? Rongen Aktief biedt diverse 
mogelijkheden om met een kano te 
varen: verschillende routes, keuze 
uit verschillende kano’s (2-, 3-, 4- en 
zelfs 12-persoons kano’s) of deel-
name aan een van de kanospellen.

Je kunt gratis gebruik maken van 
zwemvesten en spatwaterdichte 
tonnen die waardevolle spullen 
droog zullen houden. 
Neem contact op met 0485-383242 
of info@rongenaktief.com.
Of kijk voor de mogelijkheden op  
www.rongenaktief.com.

(https://bit.ly/TIPSinLandvanCuijk)

De mooiste routes In Land van Cuijk



Een dagje eropuit met de (klein)kinderen?
Of samen een avontuur beleven? Het Land van 
Cuijk heeft veel spannends te bieden. Voor 
jong en oud.

via receptie@barendonk.nl of 0485-316436.
Minimaal 4 deelnemers.

2. Sprookjesspeeltuin
De sprookjesspeeltuin van pannenkoekenhuis De 
Zeven Dwergen in Sint Agatha.
www.dezevendwergen.nl

3. Avonturenpark
Avonturen, binnen of buiten, beleef je bij
Avonturenpark De Bergen in Wanroij.
www.avonturenparkdebergen.nl

4. Gezinswandeling Maasheggen
De Pontipad in Vortum-Mullem is een
aantrekkelijke gezinswandelroute van 3 kilometer, 
in en door het Maasheggengebied.
www.ivn.nl/afdeling/de-maasvallei/natuurroutes

5. Samen spelen in Samenspeeltuin
Samenspeeltuin Gewoon Buiten in Overloon is een 
speeltuin voor écht iedereen (jong en oud, valide 
en mindervalide mensen).
www.speeltuingewoonbuitenoverloon.nl

6. Op expeditie in ZooParc
Als een echte ontdekkingsreiziger verken je in 
ZooParc Overloon de gebieden waar cheeta’s,
tijgers, apen en nog veel meer bijzondere
diersoorten leven. 
www.zooparc.nl

7. Kabouterpad Staatsbossen
Zoek de kaboutersporen op en langs het
kabouterpad in Boswachterij Sint Anthonis.
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/noordoost-
brabant/kabouterpad-noordoost-brabant

8. Vossenstreken
Wil je eens iets heel anders doen? Download dan 
de (gratis!) wandelapp Vossenstreken, de leukste 
wandelapp voor families, en bezoek Landgoed 
Tongelaar in Mill. Onderweg vertelt “buitenbaas” 
Robin over de geheimen van het landschap en 
heeft hij leuke opdrachten voor iedereen. De 
opdrachten zijn geschikt voor kinderen vanaf 5 tot 
12 jaar en de gemiddelde lengte van een route is 
3,5 kilometer. Vossenstreken is gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store.
www.vossenstrekenapp.com

9. Autospeurtocht
Ga op zoek naar de geheimen van het Land van 
Cuijk en download de gelijknamige autospeur-
tocht op de website www.autospeurtocht.nl. 
Ontdek hoe mooi het Land van Cuijk is en verza-
mel op bijzondere locaties cijfers en letters, die 
samen de code vormen waarmee je de schatkist 
kunt kraken.

10. Op zoek naar Barendje Onk
Ken je Barendje Onk al? Hij is een bekende
kabouter op Landgoed de Barendonk in Beers.
Hij woont in zijn eigen paddenstoel in het
kabouterdorpje. Kom jij hem opzoeken? Als je het
kabouterpad loopt, is de kans groot dat je hem
tegenkomt. Het kabouterpad is geopend tijdens 
de openingstijden van de receptie van De
Barendonk (dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur). 
Reserveren vooraf is niet nodig.

1. Escape room in de natuur
De experience tocht van Landgoed Barendonk in 
Beers is een leuke, ontspannende ontdekkings-
tocht. Een ‘escaperoom’, waarbij je niet wordt 
opgesloten in een ruimte, maar lekker aan de slag 
gaat, buiten in de natuur. Ga de uitdaging aan 
om als amateur-schatzoeker, over het terrein op 
zoek te gaan naar aanwijzingen, om uiteindelijk de 
schatkist van Ludolf te vinden.
Mogelijk op alle dagen van de week, reserveren 

TIEN TIPS:

COVID-19!Check van tevoren of de activiteit doorgaat10x
spannend
voor jong

en oud





Unieke locatie in Noord-Brabant

Vakantiewoning aan het water

Eigen jachthaven met ligplaatsen

Aan de Kraaijenbergse Plassen

Hardweg 10, 5439 NG Linden | 0485 - 31 20 03 
info@campinghetloo.nl | www.recreatieparkhetloo.nl

In directe verbinding met de Maas


