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Welkom op het Verrassende PlatteLand van Cuijk
Het Land van Cuijk is gelegen in NoordoostBrabant aan de rivier de Maas. Het is uniek door
het Maasheggengebied, de (vroegere) Beerse
Overlaat, de rijke religie en kloosterhistorie,
de Romeinse sporen, het oorlogsverleden,
de Raamvallei, de peelontginningen, de bossen,
de stad Grave en een scala aan fraaie dorpen.
Kortom het Land van Cuijk en onze leden hebben
u meer te bieden dan dat we hier kunnen
beschrijven. Daarom, kom naar het Land van
Cuijk om het zelf te ervaren.

Laat u verrassen door onze creatieve en
innovatieve leden van het Verrassend
PlatteLand van Cuijk. Dat kan door:
• Te genieten van de rust, de ruimte, de natuur
en de mooie omgeving.

• Te wandelen en fietsen of auto te rijden
door een variëteit aan landschappen.

• Gebruik te maken van een grote verscheidenheid aan overnachtingsmogelijkheden.

• Te genieten van de culinaire mogelijkheden
met streekeigen producten.

• Te genieten van: water- en natuurrecreatie.
• Het bezoeken van cultuurhistorische objecten
zoals kloosters, kerken, kapellen, kastelen,
molens, vestingstad Grave en oorlogsmonumenten.

• Mee te doen met Ons Plattelandsrondje op
20 mei 2018!

In deze brochure presenteren wij onze
bedrijven in 4 Verrassende Plattelands
‘adviesroutes’. Deze zijn uitgestippeld op
basis van de bekende wit-groene bordjes
van het fietsknooppuntensysteem.
Zo kunt u op een leuke manier met
onze bedrijven kennis maken.
In de inhoudsopgave hebben wij de bedrijven
in categorieën ingedeeld zodat u ook gericht
naar een bedrijf kunt zoeken.
Wij nodigen u van harte uit om u door onze
aangesloten bedrijven te laten verwennen
en het Land van Cuijk te beleven.

Wij wensen u een prettig verblijf toe in het fraaie en verrassende Land van Cuijk.
Deze brochure is samengesteld door

Vereniging het Verrassende PlatteLand van Cuijk
Contact: info@plattelandvancuijk.nl

facebook.com/plattelandvancuijk

www.plattelandvancuijk.nl
Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van het Verrassende Platteland van Cuijk:
Bakkerij van Dijk, Beers | Deco-Home Peters, Cuijk | Bloemsierkunst Wilhelmientje, Cuijk
DAC de Peelhorst, Mill | AH Mill ( Fam. vd Ven) | Het Moment, Langenboom
Boekhandel Readshop, Cuijk | Edo verlichting, Mill | Frans en Conny Bus, Cuijk
Burgemeester Marleen Sijbers, gemeente Sint Anthonis | Robert Hermens, Mill
Berends Bloemsierkunst, Mill | Boerenkaas van de Barendonk, Beers | Gebr. Janssen, Beugen
RoyalPro, Nijmegen | Burgemeester Karel van Soest, gemeente Boxmeer
Burgemeester Wim Hillenaar, gemeente Cuijk | en alle adverteerders

Leden van het Verrassende PlatteLand van Cuijk
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Activiteiten

Toeristische Ontmoetingspunten
Voor o.a. toeristische informatie en fiets- wandelkaarten

Vrienden van het Verrassende Platteland van Cuijk gezocht!
Bezoekt u ieder jaar trouw Ons Plattelandsrondje? Gebruikt u onze gids ieder jaar als
naslagwerk om de leukste uitjes in de regio
uit te zoeken? Dan bent u bij uitstek een
vriend van Het Verrassende Platteland
van Cuijk.

U kunt ook vriend worden; al vanaf 50,- euro per
jaar verbindt u zich aan onze prachtige vereniging. U krijgt een vermelding in onze brochure
en wij organiseren voor u een jaarlijkse netwerkbijeenkomst met een hapje en drankje. Wie wil
dat nu niet?

Wij zijn een enthousiaste vereniging van
kleinschalige ondernemers binnen het
plattelandstoerisme. Onze leden laten hun
gasten op zeer gastvriendelijke en authentieke wijze kennis maken met wat onze regio
te bieden heeft. Jaarlijks organiseren we een
gezamenlijke ‘open dag’: Ons Plattelandsrondje. Bezoekers worden dan niet alleen
gastvrij ontvangen, maar veelal ook verwend
met een leuke attractie of verrassing. Dit
alles maken onze vrienden mede mogelijk.

Interesse? Mail naar
info@plattelandvancuijk.nl en meldt u aan!
PS. Heeft u zelf ook zo’n mooi toeristisch- of
gastvrijheidsbedrijf in het Land van Cuijk en
wenst u zich aan te sluiten bij onze vereniging?
Mail naar info@plattelandvancuijk.nl of tref ons
tijdens één van de toeristische activiteiten in
onze regio. Denk aan NK Maasheggenvlechten
(11 maart), Zotte Zomerfestival Mill (6-7-8 juli) en
Raamvallei Duomarathon (23 september).

Het centrum van Cuijk is compact,
compleet, verrassend trendy en gezellig!

Catering op maat
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‘t Broek en Raamvallei Route (± 36,1 KM)

12

11
13

7

10
9

4
5

3

1
2

8

6

Beschrijving fietsknooppunten
1. Gastvr(ei) en StroHotel Aalshof, tussen knooppunt 3 en 75, zijweg Sint Hubertseweg | 2.
Fruitbedrijf kers en zo, tussen knooppunt 3 en 75, zijstraat Hapseweg | 3. Het Wisbroek, tussen
knooppunt 3 en 49, zijweg Achterdijk-Kwekerijweg | 4. Onder de Kersenboom, tussen knooppunt
22 en 58, Korhoenderstraat rechtdoor, tot kruising Meeuwstraat | 5. Koken en eten met . . . tussen
knooppunt 48 en 56, richting Beers naar punt 49. Vanuit Mill zijn wij (na 300mtr.) aan de linkerzijde
gevestigd met onze kook- en fotostudio | 6. Belevingsboerderij de Nieuwenhof, tussen knooppunt 57 en 58 | 7. De Valkhoeve Mill, tussen knooppunt 22 en 21, aan het pad 'de Kuilen' | 8.
Activiteitenpark De Hinde, tussen knooppunt 57 en 63 | 9. Strandpaviljoen De Kuilen, tussen
knooppunt 47 en 57, Langenboomseweg – zijweg Fazantenweg | 10. De Lummel, tussen knooppunt 47 en 57 | 11. Kasteel Tongelaar, tussen knooppunt 20 en 48 | 12. De Tienmorgen, tussen
knooppunt 33 en 11, zijweg Broekkant | 13. Landgoed de Barendonk, tussen knooppunt 1 en 49

1 > Gastvr(ei) en StroHotel Aalshof
Deze bijzondere accommodatie is
gebouwd van pakken stro en gestuct met
leem uit de naburige Maas, ecologisch,
duurzaam maar wel van alle gemakken
voorzien. Er zijn 6 gastenkamers (één voor
minder validen) waar 12 tot 20 personen
kunnen overnachten en waar het thema
“de kip of het ei”, het speerpunt van de
Aalshof prima tot uitdrukking komt.
Gastvr(ei) en StroHotel Aalshof
St. Hubertseweg 9
5443 ND Haps
Tel. 0485 311 474
email: info@aalshof.nl

website: www.aalshof.nl

2 > Fruitbedrijf kers en zo
Fruitbedrijf kers en zo is een jong
fruitbedrijf met kersenbomen in de kas.
We hebben 17 soorten kersen en oogsten
deze in mei en juni. Proef onze kersen!
Verkoop vanuit de kas. U bent ook
welkom voor een kop koffie met
wat lekkers!
Op aanvraag verzorgen wij rondleidingen.
Fruitbedrijf kers en zo
Hapseweg 21C
5454 NS Sint Hubert
Tel. 0485 453 087
email: info@kersenzo.nl

website: www.kersenzo.nl

3 > Het Wisbroek, groepsaccommodatie, blokhutten en boerderijcamping
Het Wisbroek; een gezellige groepsaccommodatie, bijzondere blokhutten en
kleine camping.
Gelegen bij een actief melkveebedrijf.
Gastvrij en gewoon goed. Overtuig uzelf.
Bezoek ons voor een fijne vakantie.

Het Wisbroek
Kwekerijweg 20
5454 PK Sint Hubert
Tel. 0485 451 837 / 06 209 034 58
email: info@hetwisbroek.nl

website: www.hetwisbroek.nl
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4 > Onder de Kersenboom
‘Onder de Kersenboom' is een bijzondere
locatie, landelijk gelegen aan de rand van
het bos van de Brabantse Peel.
Deze sfeervolle locatie heeft een prachtig
aangelegde tuin met oude kersenboom
en een uniek ingericht atelier, geschikt
voor creatieve workshops, high tea,
proeverijen. Fiets- en wandeltochten
behoren ook tot de mogelijkheden.
Onder de Kersenboom
Meeuwstraat 3a
5451 XA Mill
Tel. 0485 453 921
email: info@onderdekersenboom.nl

website: www.onderdekersenboom.nl

5 > Koken en eten met . . .
Culinair genieten van verse, streekgebonden en met respect voor het seizoen
uitgezochte ingrediënten. Dit kan met
een groep van 8 tot 16 personen. Een
barbecue anders, van het hele varken,
stamppotten en soepen. Jullie bepalen
het thema, kan ook naar eigen idee en wij
zorgen voor een smakelijke beleving.
Koken en eten met ...
Beerseweg 27
5451 NR Mill
Tel. 0485 452 943
(uitsluitend op afspraak/reservering)
email: info@ferryvloet.nl

website: www.ferryvloet.nl

6 > Belevingsboerderij de Nieuwenhof
Schaapskudde, natuurbeheer, knapzaktochten en wijnproeverijen met de kudde.
Schapenkaas & ijsmakerij. Slapen tussen de
schapen. Natuurkampeerterrein en 2
schaapskooien op poten. Herdershuus
voor 2 personen.
Boerderij & natuurwinkel: Streek, lokaal,
biologisch en biodynamisch.
Terras: fairtrade en bio.
Belevingsboerderij de Nieuwenhof
Nieuwenhofweg 5
5451 GG Mill
Tel. 06 361 403 30
email: marianne@uitblaterij.nl

website: www.uitblaterij.nl
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Where all you eat is love...
Dagelijks ruime keus uit vers
en ambachtelijk gedraaid ijs,
chocolade en koffie.
Wij maken uw rondje de moeite waard!
IJs & Spijs
Burg. van Hultenstraat 1a, Haps
0485 321 913
Dinsdag gesloten

7 > De Valkhoeve Mill
Aan de rand van het natuur- en
recreatiegebied, en direct verbonden met
het wandel- en fietspad rondom de Kuilen
staat De Valkhoeve Mill. Het hele jaar
door is dit een plek waar u samen met uw
gezin, familie, vrienden, groepen of
gezellig met zijn tweeën kunt eten,
drinken, overnachten, ontdekken en
natuurlijk genieten
De Valkhoeve Mill
Valkweg 11
5451 PX Mill
Tel. 0486 431 224
email: info@devalkhoevemill.nl

website: www.devalkhoevemill.nl

8 > Activiteitenpark De Hinde
Bent u op zoek naar een unieke locatie
voor een familiedag, buurtschap of
vriendendag met een totaalpakket van
activiteiten en versnapering?
Neem dan contact met ons op:
www.dehindelangenboom.nl

Activiteitenpark De Hinde
Rogstraat 17
5453 RE Langenboom
Mob. 06 307 802 83
email: info@dehindelangenboom.nl

website: www.dehindelangenboom.nl

9 > Strandpaviljoen De Kuilen
Bij natuur- en recreatiegebied De Kuilen
kan zowel jong als oud hun hart ophalen!
Zwemmen in het strandbad, genieten
bij het paviljoen of een van de fiets- of
wandelroutes volgen.
Het gehele jaar vrij toegankelijk en
gratis parkeren.
Strandpaviljoen De Kuilen
Fazantenweg 16
5453 JM Langenboom
Tel. 0486 431 224
email: info@deramrecreatie.nl

website: www.deramrecreatie.nl
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Markt 16 • 5361 GH Grave • 0486-472084
maandag gesloten

Gewoon een gezellig eetcafé
www.cafedegoudenleeuwgrave.nl

AMBACHTELIJK BEREID STREEKPRODUCT
MET 100% VERSE RAUWE MELK
www.barendonk.nl/kaas

10 > De Lummel
De Lummel is een sfeervolle locatie
waar eenieder zich thuis zal voelen.
De accommodatie is multifunctioneel.
Een verblijf met familie of vrienden,
een zakelijke vergadering, cursus of
een gezellige avond behoren tot de
mogelijkheden.
Volg ons ook op Facebook en Twitter.
De Lummel
Dominicanenstraat 20
5453 JN Langenboom
Tel. 06 207 665 75
email: info@delummel.nl

website: www.delummel.nl

11 > Kasteel Tongelaar
Kasteel Tongelaar ligt op een prachtig
landgoed van Brabants Landschap. Op
deze toplocatie in Mill kun je terecht voor
feesten, vergaderingen, diner, concerten,
wandel/fietstochten en overnachtingen.
Het kasteel is een officiële trouwlocatie.
Elke zondag zijn kasteel en terras
geopend van 10 tot 17 uur voor lunch.
Kasteel Tongelaar
Tongelaar 12 (navigatie: Hoogedijk Mill)
5451 HS Mill
Tel. 06 460 700 01
email: info@smaakmakersmill.nl

website: www.kasteeltongelaar.nl

12 > De Tienmorgen
Wij bieden u alle ingrediënten voor een
geslaagd uitje. Accommodaties, camping,
chalets en terras. Tijdens uw verblijf
kunnen we arrangementen afspreken met
activiteiten en/of eten maar u mag dit ook
zelf organiseren. Bij ons is (bijna) alles
mogelijk. Zorgboerderij en speelboerderij
hele jaar open, bezoekerstarief €2,-pp.
Genieten van het plattelandsleven.
De Tienmorgen
Broekkant 11
5437 ND Beers
Tel. 0485 312 997
email: gosens.detienmorgen@hetnet.nl

website: www.detienmorgen.nl
13

13 > Landgoed de Barendonk
Zodra u de ophaalbrug passeert ervaart u
de rustige sfeer om u heen. U kunt bij ons
comfortabel overnachten van 2 tot 42
personen. Wij hebben groepsvakantiewoningen, Trekkershutten en een Natuurkampeerterrein beschikbaar. Zakelijke
gasten vinden hier de rust en comfort om
een bijeenkomst te laten slagen. Wij
organiseren BarendonkUitjes voor groepen.
Landgoed de Barendonk
Millseweg 13
5437 NB Beers
Tel. 0485 316 436 / b.g.g 06 224 472 54
email: receptie@barendonk.nl

website: www.barendonk.nl

GENIETEN AAN DE MAAS
KOFFIE • LUNCH • DINER • BORREL

Cantheelen 6 21 Cuijk - 0485 844 412 - genieten@brasseriedepoorten.nl - www.brasseriedepoorten.nl

AAN DE MAAS

BPO advertentie landvancuijk 142x66.indd 1
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In het hart van het mooie
Overloon vindt u
Boompjes Restaurant.
Het jonge ondernemersechtpaar, Jaap en Veronique
Volman, runnen sinds half
februari 2018 dit luxe, eigentijdse restaurant als ambassadeur van Dutch Cuisine. Op de
kaart staan specialiteiten van
Nederlandse bodem.
Laat u verrassen en kom
proeven!

Boompjes Restaurant
Irenestraat 1
5825CA Overloon
0478 642 227

info@boompjes-restaurant.nl
www.boompjes-restaurant.nl
BoompjesRestaurant

BOOMPJES
RESTAURANT

De Meent en Kemp Route (± 33,5 KM)
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Beschrijving fietsknooppunten
14. De Bloemenschuur, tussen knooppunt 15 en 14, zijweg Lange Heggen, linksaf Voordtstraat |
15. Groepsaccommodatie De Vilt, tussen knooppunt 7 en 14 | 16. Groepsaccommodatie Het
Vrijthof, tussen knooppunt 15 en 14 | 17. De Passand, tussen knooppunt 15 en 14 | 18. De
Maashoeve, tussen knooppunt 15 en 1 | 19. Equicentrum 'Sprong Vooruit', tussen de knooppunt 10 en 20 | 20. Het Roozenhuys, tussen knooppunt 3 en 75 | 21. Florius, tussen knooppunt
71 en 74, rechtdoor Hapsebaan, rechtsaf de Hork, rechtsaf Simon Homburgstraat | 22. Wijngaard
de Daalgaard, tussen knooppunt 70 en 13. Vanaf 70, rechts aanhouden, tot Kuilen, nr 18A | 23.
Klooster Sint Agatha, tussen knooppunt 70 en 12 | 24. Camping de Maasvallei Oeffelt, tussen
knooppunt 7 en 12. Daar is een afslag naar rechts. (richting ’t Veerhuis)

14 > De Bloemenschuur
Onze kwekerij en bloemenzaak ligt aan
de weg van Beugen naar Rijkevoort.
Kwekerij: Met veel zorg worden onder
andere violen, zomerbloemen en
perkgoed gekweekt.
Winkel: Hier vindt u bloemen, tuinartikelen,
zaaigoed en leuke cadeau-artikelen.
U bent van harte welkom om een kijkje
te komen nemen in onze zaak!
De Bloemenschuur
Molenveldweg 1
5835 BT Beugen
Tel. 0485 362 216
email: debloemenschuur@hetnet.nl

15 > Groepsaccommodatie De Vilt
Groepsaccommodatie: De Vilt (36
personen) en Ons Erf (14 personen).
Genieten van een ontspannen verblijf.
Vergaderlocatie: diverse vergaderarrangementen, benodigde faciliteiten aanwezig,
volledig verzorgd. Dagrecreatie: dagje weg
met vrienden, familie of collega’s, wandelen fietstochten. Diverse leuke arrangementen, waaronder een Escape Room.
Groepsaccommodatie De Vilt
Laag Werveld 9
5835 CP Beugen
Tel. 0485 361 659 / 06 209 749 05
email: info@groepsaccommodatiedevilt.nl

website: www.groepsaccommodatiedevilt.nl

16 > Groepsaccommodatie Het Vrijthof
In de voormalige boerderij is groepsaccommodatie Het Vrijthof gevestigd.
De authentieke stijl, gezellige sfeer in en
rondom de boerderij met een heerlijke
buitenschuur in een prachtige groene
omgeving, bieden alle basisingrediënten
voor een geslaagd verblijf.
Groepsaccommodatie Het Vrijthof
Kerkplein 9
5835 AT Beugen
Tel. 0485 361421 / 06 229 050 09
email: vrijthofbeugen@kpnplanet.nl

website: www.vrijthof-beugen.nl
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17 > De Passand
De leukste sieraden, horloges en tassen.
Altijd volgens de nieuwe trends. Maar
natuurlijk ook kralen en materialen om
sieraden mee te maken.
Wij verzorgen workshops en kinderfeestjes voor particulier en bedrijven.
Ook online shoppen is mogelijk:
www.depassand.nl
De Passand
Boxmeerseweg 33
5835 AB Beugen
Tel. 0485 520 219 / 06 516 776 18
email: info@depassand.nl

webshop: www.depassand.nl

18 > De Maashoeve
Het agrarisch bedrijf de Maashoeve in
het Maasheggen gebied, aan de rand
van Boxmeer, is een multifunctionele
onderneming. Naast de boerderij is
een boerderijwinkel waar onder andere
eigenvleesproducten worden verkocht.
Ook is er een modern kinderdagverbijf.
De Maashoeve
Veerstraat 51a
5831 JM Boxmeer
Winkel: 0485 578 129 / 06 206 17 221
Kinderopvang: 0485 574 084
06 127 90 753
email: info@demaashoeve.nl

website: www.demaashoeve.nl

19 > Equicentrum 'Sprong Vooruit'
Wij zijn een veelzijdig paardencentrum
met grote overdekte rijhal en buitenbak.
Wij geven paard- en ponyrijlessen, óók
voor ruiters met beperking!
Daarnaast bieden wij dagbesteding,
ponykampen, kinderfeestjes,
huifkartochten, buitenritten, voltige,
carrousel, pensionstalling, Friezenfokkerij
en hoefsmederij. Erkend leerbedrijf.
Equicentrum 'Sprong Vooruit'
Sprongseweg 7
5447 PK Rijkevoort
Tel. 06 254 135 56
email: info@sprongvooruit.com

website: www.sprongvooruit.com
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20 > Het Roozenhuys
Rozen spelen de hoofdrol in
Het Roozenhuys.
Deze sfeervolle, landelijke locatie op het erf
van de Koninklijke Kwekerijen is onder meer
te huur als groepsaccommodatie (16 pers.)
of trouw- en vergaderlocatie.
Ook voor geurende tuinrozen, een rondleiding of een sfeervolle bijeenkomst.
Het Roozenhuys
Putselaarstraat 4a
5443 NG Haps
Tel. 0485 314 603
email: info@hetroozenhuys.nl

website: www.hetroozenhuys.nl

21 > Florius B.V.
Florius Bloemen vertellen een warm
verhaal. Kleurrijk, zonnig, vol geur en
passie, verrassend en trots.
Veronica en Hypericum, gekweekt in
Afrika, uitgepakt in Cuijk, via veiling en
handel in uw bloemenvaas.

Florius B.V.
Simon Homburgstraat 19
5431 NN Cuijk
Tel. 06 532 930 07
email: info@floriusflowers.com

website: www.foriusflowers.com

22 > Wijngaard de Daalgaard
De Daalgaard is één van de oudste
professionele wijngaarden van Nederland
en ligt op een mooie beschutte plek langs
de Maas.
Sinds 1991 produceren we wijnen van
Riesling, Gewurztraminer, Bacchus,
Schonburger, Johanniter en Zweigelt.
Tevens organiseren we op afspraak
rondleidingen en wijnproeverijen.
Wijngaard de Daalgaard
Kuilen 18A
5435 XS Sint Agatha
Tel. 024 348 07 40
email: info@daalgaard.nl

website: www.daalgaard.nl
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WINKELEN
IN HISTORISCH
GRAVE
WWW.BELEEFHISTORISCHGRAVE.NL

23 > Klooster Sint Agatha
Ontdek in het eeuwenoude kruisherenklooster alles over het leven van paters,
broeders en zusters in Nederland en in
missielanden.
Geniet van de stilte in de kloostertuin,
proef onze eigengebakken kloosterkoek of
drink een kop koffie op het zonnige terras.
Klooster Sint Agatha
Kloosterlaan 24
5435 XD Sint Agatha
Tel. 0485 311 007
email: info@kloostersintagatha.nl

website: www.kloostersintagatha.nl

24 > Camping de Maasvallei Oeffelt
Als u wilt genieten van rust en natuur,
30 meter van de rivier de Maas in het
Maasheggengebied, dan bent u bij
camping de Maasvallei aan het juiste
adres! U zult de schepen voorbij zien
varen en de vogels horen fluiten.
Het Maasheggengebied is prachtig om
te fietsen, wandelen of te vissen.
Camping de Maasvallei Oeffelt
Veerweg 8
5441 PL Oeffelt
Tel. 06 135 720 66
email: demaasvalleioeffelt@gmail.com

fire - food & fun

website: www.campingdemaasvallei.nl

Koken &eten met
Elly en Ferry Vloet

Bij ons kookt u met familie, vrienden, buren, teamgenoten of collega’s onder leiding
van een kok uw eigen gerechten om er vervolgens van te genieten. Koken bij ons
betekent dat uw gezelschap uit minimaal 8 personen en maximaal 16 personen kan
ten
e
i
bestaan. Bel of mail ons voor een culinaire afspraak !
n
ge

Beerseweg 27, 5451 NR Mill - 0485 45 29 43 - info@ferryvloet.nl

ir
l
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i
l
n
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Van der Valk Hotel Cuijk | Raamweg 10, 5431 NH Cuijk | tel. 0485 335 123 | www.hotelcuijk.nl

Een Goei Leven
in het Land van Cuijk
We hebben het goed voor mekaar in ons
Land van Cuijk. Het is een prachtige plek
om te wonen, te werken en te genieten.
We hebben fijne mensen om ons heen
die voor elkaar zorgen. Je kunt er heerlijk
én eerlijk eten. En alles wat we nodig
hebben is dichtbij. Het is een Goei
Leven in het Land van Cuijk en
daar zijn we trots op!
Een Goei Leven in 2018
Brabant is in 2018 Europese Regio
voor de Gastronomie. Met Een
Goei Leven haakt het Land van Cuijk
daar op aan. Op vele plekken en tijdens
tal van evenementen kunnen bezoekers
komend jaar -en in de jaren erna!- het
échte Goeie Leven ervaren.
Nieuwsgierig? Kijk op www.goeileven.nl
Meer informatie:
www.heerlijkeontmoetingen.nl
info@rbtlandvancuijk.nl

Land van Cuijk-streekpakket
Wil je een leuk aandenken hebben aan je
verblijf in het Land van Cuijk? Wat dacht je
van een heus Land van Cuijk-streekpakket.
Dit pakket, samengesteld in een uniek
houten kistje met opdruk ‘Heerlijk Land van
Cuijk’, zitten vijf heerlijke producten, uit
iedere gemeente van het Land van Cuijk,
één product. Te verkrijgen bij diverse
bedrijven op het Verrassende
PlatteLand van Cuijk. Kijk op
www.plattelandvancuijk.nl voor
de verkoopadressen.

Groeters
Groeters zijn inwoners van het Land
van Cuijk, die met trots en passie hun
omgeving laten zien aan bezoekers van
onze regio. Zij verzorgen rondleidingen, die
vaak een bijzondere ervaring worden door
de verhalen die de groeters vertellen en de
plekken die zij hun gasten laten zien.
Wilt u ook met een groeter op pad, kijk dan
op www.heerlijkeontmoetingen.nl
voor een overzicht van alle
groeteractiviteiten in
het Land van Cuijk.

Toeristische Ontmoetingspunten
Bent u op zoek naar meer over de bezienswaardigheden
van onze regio? Of heeft u behoefte aan actuele fiets- of
wandelkaarten? Loop dan eens binnen bij een van onze
Toeristische Ontmoetingspunten in het Land van Cuijk. In de inhoudsopgave van deze brochure ziet u welke plattelandsbedrijven Toeristisch Ontmoetingspunt zijn. Of kijk op www.heerlijkeontmoetingen.nl
voor een compleet overzicht.

Fonds Maatschappelijke
Projecten

De smaakmaker van
de regio

Heeft jouw organisatie een sterk maatschappelijk initiatief?
Vanuit het Fonds Maatschappelijke Projecten ondersteunt Rabobank regionale,
maatschappelijke initiatieven. Zoals het Smaakcentrum van topkok Martien Bos.
Daar leert hij scholieren uit groep 7 en 8 alles over gezond en lokaal verbouwd
voedsel. Een steuntje in de rug voor jullie maatschappelijke initiatief?

Ga naar rabobank.nl/lvcm

Boerenpeel Route (± 55,01KM)
Beschrijving fietsknooppunten
25. Forelvisvijver de Uitkomst, aan de doorgaande weg in Vortum Mullem | 26. Herberg Thijssen,
tussen knooppunt 54 en 55 | 27. Distilleerderij & Fruitteeltbedrijf van Welie, Bij knooppunt 36
afslaan naar Stevensbeekseweg | 28. Stevenshof, Bij knooppunt 36 afslaan naar Stevensbeekseweg | 29. D’n Twist, tussen knooppunt 43 en 60 | 30. Koffiehuus Ons Moe, tussen knooppunt
23 en 35 | 31. B&B De Sambeeksche Hoek, bij knooppunt 23 | 32. Lunchroom Markant,
bereiken via fietsknooppunt 320 | 33. Rongen Aktief - Sportief op Stap, bij knoopunt 97 richting
Peelkant | 34. De Heksenboom, bij knooppunt 96 | 35. De Boergondische Tuijn, tussen knooppunt 22 en 98 | 36. Paardentramstation 't Stamhuus, tussen knooppunt 22 en 98 | 37. De
Esrand, tussen knooppunt 22 en 30 | 38. Fruitpark Groenz, tussen knooppunt 37 en 30, zijweg
Heistraat | 39. Minicamping 't Brenneke, tussen knooppunt 2 en 37
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25 > Forelvisvijver de Uitkomst
Kom vissen op forel, zalmforel, karper,
steur en meerval. Voor de recreatieve
visser. Ook voor groepsuitjes of
kinderverjaardagen.
Op afspraak bbq, buffet, pannenkoeken of
huisgemaakte soep en broodjes. Fietsers
en wandelaars zijn welkom. Verkoop van
ambachtelijk gerookte of verse vis.
Forelvisvijver De Uitkomst
Sint Cornelisstraat 5
5827 AJ Vortum-Mullem
Tel. 0485 572 267 / 06 144 291 88
email: harald@d-uitkomst.nl

website: www.d-uitkomst.nl

26 > Herberg Thijssen
B&B Herberg Thijssen, direct gelegen aan
het Pieterpad, in het hart van het dorp is
een ideale plek om na een lange dag
wandelen of fietsen tot rust te komen.
In de ‘huiskamer van Vierlingsbeek en
omstreken’ kunnen de gasten niet alleen
overnachten, maar tevens genieten van
een diversiteit aan eten en drinken.
Herberg Thijssen
Spoorstraat 5
5821 BB Vierlingsbeek
Tel. 06 234 690 71
email: cafe@herbergthijssen.nl

website: www.herbergthijssen.nl

27 > Distilleerderij & Fruitteeltbedrijf van Welie
Onze boerderij uit 1922 heeft
boomgaarden en een koelhuis.
In de Boerderijwinkel verkopen we naast
appels, peren & citrus de van Leon
producten uit onze distilleerderij. Op
aanvraag verzorgen wij rondleidingen
afsluitend met een gezellige proeverij.
Distilleerderij & Fruitteeltbedrijf
van Welie
Stevensbeekseweg 9
5844 AB Stevensbeek
Tel. 0485 381 394
website: www.vanwelie.eu

website: www.vanleon.nl
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28 > Stevenshof
Stevenshof biedt unieke vakantiehuizen
voor een weekend of ander meerdaags
verblijf met uw familie, vrienden of ander
gezelschap. Wij liggen te midden van een
prachtige natuur. Naast onze karakteristieke accommodaties en persoonlijke
service bieden wij tal van activiteiten
waarmee uw weekendje weg zeker een
succes wordt.
Stevenshof
Kloosterstraat 2
5844 AN Stevensbeek
Tel. 0485 385 085
email: info@stevenshof.com

website: www.stevenshof.com

29 > D’n Twist
Bij ons kunt u genieten van een
overnachting in onze B&B of groepsaccommodatie voor 16 personen. Elke
slaapkamer beschikt over een eigen
badkamer. Op de begane grond is een
slaapkamer voor minder validen. Ook op
onze camping kunt u heerlijk verblijven.
Ons motto: Kom gerust, blijf gerust en
vertrek uitgerust.
D’n Twist
Duivenbosweg 1
5825 HR Overloon
Tel. 06 243 819 61
email: info@dntwist.nl

website: www.dntwist.nl

30 > Koffiehuus Ons Moe
Proef de sfeer van het Brabantse leven
bij Koffiehuus Ons Moe in Oploo onder
het genot van ’n lekker bêkske koffie en
un goei stukske vlaai. Ga terug in de tijd
en geniet van de huiselijke gezelligheid.
Kom gezellig an bij Ons Moe.
Koffiehuus Ons Moe is ook uitermate
geschikt voor familiedagen, feestjes
en partijtjes.
Koffiehuus Ons Moe
Grotestraat 10a
5841 AB Oploo
Tel. 06 128 811 22 / 0485 383 429
email: info@koffiehuus-onsmoe.nl

website: www.koffiehuus-onsmoe.nl
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Kerkstraat 39
5451 BM Mill
0485 455 100

www.etenenzomill.nl

Cuijk geniet

Lees de verhalen en deel
ook uw ervaringen!

!

Cuijk DOET!

‘Samen genieten
van de waterrijke
omgeving’

Volg ons via

www.cuijkdoet.nl

31 > B&B De Sambeeksche Hoek
Overnachten in uw eigen houten chalet
aan het water. Rust, ruimte en natuur om
u heen. Op de overdekte, verwarmde
veranda genieten van het heerlijke ontbijt
met verse scharreleitjes.
Fiets-wandelroutes beginnen voor
de deur.
B&B De Sambeeksche Hoek
Den Hoek 12
5845 EL Sint Anthonis
Tel. 06 301 582 98
email: info@desambeekschehoek.nl

website: www.desambeekschehoek.nl

32 > Lunchroom Markant
Lunchroom Markant is onderdeel van
Bronlaak. Wij ondersteunen mensen met
een beperking in het werken in de horeca
door middel van leerwerktrajecten.
Alles wordt zo veel als mogelijk bereid
met (h)eerlijke biologische producten.

Lunchroom Markant
Lepelstraat 2
5845 BJ St. Anthonis
Tel: 0485 385 768
email: bronlaak.markant@deseizoenen.org

website: deseizoenen.org

33 > Rongen Aktief - Sportief op Stap
Wij verzorgen voor u sportieve en
uitdagende activiteiten met veel fun en
entertainment. Goed voor uw lachspieren.
Onze 1000 en 1 activiteiten kunnen op
elke locatie.
Voor particulier en zakelijk, voor jong en
oud. Elk jaar weer nieuwe activiteiten.
Ons enthousiast team verrast u graag!
Rongen Aktief
’t Buske 7
5845 GC Sint Anthonis
Tel. 0485 383 242
email: info@rongenaktief.com

website: www.rongenaktief.com
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34 > De Heksenboom
De Heksenboom, een stijlvol ingericht
restaurant in de vorm van een boerehoeve, is gelegen aan de rand van de
Staatsbossen van Sint Anthonis, direct
langs één van de mooie wandel- en
fietsroutes.
‘Schuif maar lekker aan’ voor ‘gewoon’
een kopje koffie met gebak, een heerlijke
lunch, diner of een gezellige activiteit.
De Heksenboom
Bosweg 40
5845 EB Sint Anthonis
Tel. 0485 382 803
email: info@heksenboom.nl

website: www.heksenboom.nl

35 > De Boergondische Tuijn
Genieten van de Brabantse gastvrijheid,
culinaire verwennerijen en gemoedelijkheid in een bijzondere tuin!
Wanneer u op zoek bent naar een
rondleiding en/of een bijzondere
workshop inclusief uitgebreide lunch
of High-Tea, dan bent u bij ons op het
juiste adres!
De Boergondische Tuijn
Noordkant 17
5845 EX Sint Anthonis
Tel. 06 143 304 53
email: info@deboergondischetuijn.nl

website: www.deboergondischetuijn.nl

36 > Paardentramstation 't Stamhuus
Stop met zoeken, want voor een geslaagde familie/vrienden dag of het vieren van
een verjaardag of jubileumfeest bent u bij
ons aan het juiste adres.
Al dan niet in combinatie met een
tramtocht. In de zomervakantie rijden wij
op woensdagmiddag ook voor kleine
gezelschappen. Zie voor actualiteiten
onze website: www.stamhuus.nl.
Paardentramstation ‘t Stamhuus
Noordkant 27
5845 EX Sint Anthonis
Tel. 06 239 869 52
email: info@stamhuus.nl

website: www.stamhuus.nl
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37 > De Esrand
Wij, Maria en Jan Derks en onze
kinderen, heten u van harte welkom.
Wij runnen een melkveebedrijf.
Daarnaast hebben we een
SVR-Mini-camping met 15 standplaatsen
met slecht weer voorziening en een
groepsaccommodatie voor maximaal
50 personen.
De Esrand
Noordkant 34
5845 EW Sint Anthonis
Tel. 0485 383 088 / 06 105 929 89
email: info@deesrand.nl

website: www.deesrand.nl

38 > Fruitpark Groenz
GROENZ. Een park waar recreëren een
beleving is. Voor familie/bedrijfsfeest
compleet verzorgt arrangement,
‘Out’ in het fruitpark en ‘Indoor’ in onze
grote overdekte ‘Kom in de Kas ruimte’.
Picknick, BBQ of een High-tea of gewoon
een heerlijke lunch in het Tuincafé. Een
inspirerende menukaart en eigen fruitsap.
Groenz een "Goei Leve".
Fruitpark Groenz
Heikant 7
5836 CK Sambeek
Tel. 06 499 482 78
email: info@groenz.nl

website: www.groenz.nl

39 > Minicamping 't Brenneke
Gemoedelijke minicamping met heerlijk
ruime plaatsen en nieuw en verwarmd
sanitair in het achterhuis van onze
boerderij. Gelegen vlak bij de Maas en
natuurpark de Maasheggen.
Voel u welkom en kom ook genieten van
onze Brabantse gastvrijheid! Gezellig!
Minicamping 't Brenneke
Hoogeindseweg 18
5836 CB Sambeek
Tel. 06 400 272 08
email: info@tbrenneke.nl

website: www.tbrenneke.nl
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Equicentrum “Sprong Vooruit”
Paardrijden voor iedereen!!

Wel degelijk.

Dé plek voor meer dan alleen paardrijden. Ook voor
deelnemers met speciale begeleidingsbehoefte.
kinderfeestjes - ponykampen - groepsactiviteiten
huifkartochten - dagbesteding - therapeutisch rijden
Verzorgen van demonstratie’s: vrijheidsdressuur,
voltige, racingteam en carrousel.

Sprongseweg 7 - 5447 PK Rijkevoort
06 2541 3556 - www.sprongvooruit.com

Cuijk
Wijchen| |Wanroij
Wanroij| Nistelrode
| Heesch || Boekel
Cuijk || Wijchen
Boekel

Email: info@oovb.nl
Onze website vindt u op www.oovb.nl

Restaurant Bowling Kinderfeestjes Funcooking

Restaurant Erica
0485 45 47 90
Bowling Erica
0485 45 29 56
Heerlijk eten met uitzicht op de Kraaijenbergse Plassen?
Dat kan tegenover de kerk in Beers,
op ons terras of in het eetcafé.
U kunt bij ons terecht voor een
speciaal biertje, een lekker wijntje,
een borrelhapje of een driegangenmenu.
Bekijk onze menukaart op de website.

Wanroijseweg 95
5454 GZ Sint Hubert

www.bowlingerica.nl

Beerse Maas Route (± 41,48 KM)
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Beschrijving fietsknooppunten
40. Buurvrouw kookt, tussen knooppunt 66 en 72, zijweg Eindsestraat (t.o. Kerkstraat) | 41.
Heem- en Beeldentuin Cuijk, tussen knooppunt 69 en 4 | 42. Bij Ceulemans – Groepsaccommodaties en zeilen, tussen Beers en Linden aan de Kraaijenbergse Plassen | 43. Aan het Raamdal, tussen knooppunt 29 en 10, zijweg Zanddijk | 44. Camping Boltsebroek, tussen knooppunt
29 en 36, zijweg Egweg, linksaf Hoogeweg | 45. Motel Koolen, ligt aan knooppunt 80 | 46.
Zorg- en Gastenboerderij De Gastvrijheid, tussen knooppunt 4 en 5, blijf op de Hanenstraat tot
kruising Wolfgatschestraat, daar linksaf | 47. De Zoete Geest, tussen knooppunt 67 en 68.

40 > Buurvrouw kookt
Bij de Buurvrouw kunt u terecht voor
gezellige kookworkshops zoals Italiaans,
Koreaans, Japans, Thais, Frans, Belgisch of
koken met de seizoenen mee.
Ook kunt u terecht voor buffetten, lekkere
hapjes, koken op locatie en natuurlijk de
heerlijke dagverse maaltijden die u tot
aan de deur kunt laten bezorgen.
Buurvrouw kookt
Eindsestraat 3
5439 NH Linden
Tel. 06 430 233 36
email: buurvrouwkookt@ziggo.nl

website: www.buurvrouwkookt.nl

41 > Heem- en Beeldentuin Cuijk
IIn een sfeervol stukje van Cuijk, exposeert
de Beeldentuin ruim 20 kunstwerken.
Deze collectie verandert jaarlijks. Ernaast
ligt een mooie Heemtuin, met prachtige
planten en vele kruidensoorten.
De toegang is gratis en de tuin is dagelijks
(behalve op maandag) open van 10.00 tot
17.00 uur.
Heem- en Beeldentuin Cuijk
Kerkstraat 12
5431 DS Cuijk
Tel. 0485 321 380
email: info@beeldentuincuijk.nl

website: www.beeldentuincuijk.nl

42 > Bij Ceulemans – Groepsaccommodaties en zeilen
U kunt bij ons leren zeilen, een zeilboot
huren, kanovaren, vlotbouwen of geniet
met uw groep van heerlijke overnachtingen
in onze groepsaccommodaties: In het riet
en Onder zeil.
Bij Ceulemans is een CWO erkende
zeilschool.
Bij Ceulemans
Groepsaccommodaties en zeilen
Kerkeveld 10
5437 PB Beers
Tel. 06 448 590 02
email: info@bijceulemans.nl

website: www.bijceulemans.nl
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43 > Aan het Raamdal
Voor rust en ruimte, twee ruime vakantie-huisjes in het groen, grenzend aan het
riviertje ‘De Raam’ en het natuurgebied
‘Het Raamdal’.
Op onze steigertjes kunt u heerlijk vissen
en genieten van een mooi uitzicht.
De kano’s liggen klaar.
Aan het Raamdal
Zanddijk 25
5364 PW Escharen
Tel. 06 570 941 86
email: info@raamdal.nl

website: www.raamdal.nl

44 > Camping Boltsebroek
Prachtig kamperen
Uniek overnachten, authentieke
Hooiberg, comfortabele vakantieverblijven,
groepsuitjes, bijzonder vergaderen,
sport en spel, natuurgebied, rust en
ruimte, vestigingsstadje Grave, Smartlappenfestival, ballonvaren, vierdaagseloop.
Hartelijk welkom bij Familie van Melis!
Camping Boltsebroek
Hoogeweg 19a
5364 NK Escharen (Grave)
Tel. 0486 475 831
email: info@boltsebroek.nl

website: www.boltsebroek.nl

45 > Motel Koolen
Ons hotel beschikt over 8 comfortabel
ingerichte hotelkamers met douche, toilet,
flatscreen tv en koffie & thee faciliteiten,
waarvan 2 kamers met kitchenette.
Tevens hebben wij een luxueus vakantie
tweekamer appartement met aparte
slaapkamer. Volledig ingerichte keuken
en woonkamer.
Het hotel ligt aan knooppunt 80.
Motel Koolen
Tolschestraat 1
5363 TB Velp-Grave
Tel. 0486 472 387
email: info@motelkoolen.nl

website: www.motelkoolen.nl
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46 > Zorg- en Gastenboerderij De Gastvrijheid
'De Gastvrijheid' biedt met gepaste
vrijheid en boerenverstand, zorg op
maat aan, of het nu gaat om dagbesteding,
logeren of wonen. Daarnaast kunt u
terecht voor uw familiedag, verjaardag of
vergadering. Ook voor weekenden of
meerdere overnachtingen, bent u van
harte welkom.
Zorg- en Gastenboerderij
'De Gastvrijheid'
Wolfgatschestraat 14
5363 TL Velp
Tel. 0486 471 259
email: info@degastvrijheid.nl

website: www.degastvrijheid.nl

47 > De Zoete Geest
De Zoete Geest is een waar paradijs
gelegen aan de Kraaijenbergse Plassen.
Kom genieten van een bourgondische
lunch of high tea met familie en vrienden
in onze sfeervolle Theetuin, Voedselweide
en Boerderij. Volg een gezonde leefstijl
workshop of kom overnachten in onze
kamers met landelijke brocante sfeer.
Wij heten u welkom!
De Zoete Geest
De Geest 4
5439 NJ Linden
tel. 06 401 740 29
email: info@zoetegeest.nl

J U W E L I E R

website: www.zoetegeest.nl

O P T I E K

VERLINDEN

Grave

Van traditioneel tot trendy !

Maas

Cuijk

Sint Hubert

N264

Gennep

Boxmeer

Uden
Sint Anthonis

Horloges online bekijken, reserveren of kopen op:

www.verlinden.tv

Pastoor Jacobsstraat 34 | 5454 GN Sint Hubert | 0485 45 12 91

ZONDAG 20 MEI 2018

Een dag volop cultuur, historie,
activiteiten en gastvrijheid op het
Verrassende PlatteLand van Cuijk
Op zondag 20 mei zal alweer de negende
editie van Ons Plattelandsrondje plaatsvinden, met daarin veel aandacht voor
bedrijvigheid, natuur, historie en cultuur.
WELKOM
Op zondag 20 mei ben je tussen 10.00-17.00 uur
welkom bij de bedrijven, tenzij anders vermeld.
34 plattelandsbedrijven zetten hun deuren
wagenwijd open om alle deelnemers aan
Ons Plattelandsrondje hartelijk en gastvrij te
ontvangen. Op elk bedrijf wordt een gratis
activiteitaangeboden, tenzij anders vermeld.
ROUTEMOGELIJKHEDEN
Er zijn 4 Verrassende Plattelands routemogelijkheden, deze staan in deze brochure. Deze zijn
uitgestippeld met behulp van de wit-groene
bordjes van het fietsknooppuntensysteem.
Je kunt de bedrijven (en activiteiten) ook
bezoeken met de auto. Over het algemeen is
bij alle bedrijven voldoende parkeergelegenheid
aanwezig. U kunt bij één van de deelnemende
bedrijven parkeren en vanaf daar uw
fietsroute starten.
Kijk voor meer informatie op onze website:

www.onsplattelandsrondje.nl

ACTIVITEITEN OP 20 MEI 2018
BROEK EN RAAMVALLEI ROUTE
3. Het Wisbroek
Open huis in de distilleerderij, Er word uitleg gegeven
door Leon hoe de Leon likeur van gewas tot in het glas
gaat. Natuurlijk kan er ook geproefd worden.

12. De Tienmorgen
Op ons terras staat de koffie voor u klaar! Het is
Pinksteren u zult zien dat u op een drukke gezellige
zorg-kampeer en beleefboerderij bent.
13. Landgoed de Barendonk
Proef de verschillende Barendonkse kazen en
bezoek de melkveehouderij om de koeien live in
de ogen te kijken. Ontdek het mysterie van het
historische Landgoed.
GESLOTEN: 1. Gastvr(ei) en StroHotel Aalshof
2. Fruitbedrijf kers en zo

4. Onder de Kersenboom
Snuffelen tussen brocante en interieurspulletjes,
genieten van huisgemaakte taarten , inspiratie
opdoen, demonstraties.

DE MEENT EN KEMP ROUTE

5. Koken en eten met . . .
Culinaire beleving met kleine proeverijtjes. Kunst,
cultuur en muziek.

14. De Bloemenschuur
Rondleiding op ons bedrijf en volg ons op Facebook
voor het laatste nieuws over 20 mei 2018.

6. Belevingsboerderij de Nieuwenhof
Lammetjes kijken/knuffelen en kinderparcours.

17. De Passand
Een kopje koffie/thee met wat lekkers staan klaar.

7. De Valkhoeve Mill
Ontdek de biologische boerderij op de Valkhoeve
Mill. Doe onze speurtocht en ontvang een heuse
boerendiploma! Natuurlijk mag je ook met onze
biggetjes knuffelen!!

19. Equicentrum 'Sprong Vooruit'
Geniet van een variërend dagprogramma met
leuke shows en demonstraties. De rondleiding
geeft u meer informatie over ons
veelzijdige paardencentrum.

8. Activiteitenpark De Hinde
Het is eerste pinksterdag en dan organiseren wij
langenboms buuten met live muziek.
Voor precieze invulling van de dag kijk op
www.langenbomsbuuten.nl

22. Wijngaard de Daalgaard
U kunt een kijkje nemen bij één van de oudste
professionele wijngaarden van Nederland. We laten
zien hoe onze wijn wordt geproduceerd en u kunt
onze wijnen proeven.

9. Strandpaviljoen De Kuilen
Wij zijn open. U bent van harte welkom om ons een
bezoek te brengen. U kunt genieten op het strand of
één van de wandelroutes rondom de kuilen volgen.

23. Klooster Sint Agatha
Wij zijn open, u bent van harte welkom om de
tentoonstelling en tuin te bezoeken.

10. De Lummel
Wij serveren 'Goei soep' in het glaslokaal.
11. Kasteel Tongelaar
Chefkok Hans serveert deelnemers van Ons Plattelandsrondje op Kasteel Tongelaar een kopje verse
aspergesoep bij een consumptie.

24. Camping de Maasvallei Oeffelt
Met trots laten wij u onze gerenoveerde camping
zien. Voor de kids is er een leuke knutselactiviteit,
rondje op het paard en een bekertje ranja!
GESLOTEN: 15. Groepsaccommodatie De Vilt,
16. Groepsaccommodatie Het Vrijthof,
18. De Maashoeve, 20. Het Roozenhuys, 21. Florius

BOERENPEEL ROUTE
25. Forelvisvijver de Uitkomst
Tijdens de open dag is men welkom voor een
bezichtiging van de vijvers.
26. Herberg Thijssen
Herberg Thijssen de ideale plek om een tussenstop
te maken. Geniet van de diversiteit aan producten
die wij u aanbieden. 6 bieren op tap, 60 speciaal
bieren op fles.
27. Distilleerderij & Fruitteeltbedrijf van Welie
Open huis in de distilleerderij, Er word uitleg
gegeven door Leon hoe de Leon likeur van gewas
tot in het glas gaat. Natuurlijk kan er ook
geproefd worden.
30. Koffiehuus Ons Moe
Tijdens Ons Plattelandsrondje hebben wij een
proeverij van Speltproducten. En voor kinderen is
er een mogelijkheid om te schilderen.
32. Lunchroom Markant:
In groepjes workshops origami. Uiteraard zijn wij
trots op onze opgepimpte lunchroom en willen
die graag aan u laten zien.
33. Rongen Aktief - Sportief op Stap
Doe mee of kijk naar onze uitdagende FUNactiviteiten. Test uw reactievermogen en uw lachspieren! Gratis deelname en geschikt voor jong
en oud. Bewonder onze nieuwe activiteiten onder
het genot van gratis koffie en thee.
34. De Heksenboom
Loop, samen met uw (klein)kinderen, het
kabouterpad. Een leuke route door de Staatsbossen waarbij de kinderen onderweg natuuropdrachten doen. Let op: vooraf opgeven!
35. De Boergondische Tuijn
Wij verzorgen een bijzondere rondleiding in onze
Moe'stuijn met uitleg over de Kosmosagenda,
vergeten groenten, eetbare bloemen, kruiden en
150 rassen tomaten.
38. Fruitpark Groenz
Een "Goei Leve" Proeven en genieten van
producten uit het fruitpark. Sappen jam of stroop
Kruiden en Groenten planten en verkoop van
ouderwetse fruitboom rassen.

39. Minicamping 't Brenneke
Vanuit het IVN kunt u ervaren en zien wat er allemaal
voor een bijzondere dieren er rondom de camping leven.
GESLOTEN: 28. Stevenshof, 29. D’n Twist, 31. B&B De
Sambeeksche Hoek, 36. Paardentramstation 't
Stamhuus, 37. De Esrand

BEERSE MAAS ROUTE
40. Buurvrouw kookt
Buurvrouwkookt is open en er is natuurlijk wat lekkers
te proeven.
41. Heem- en Beeldentuin Cuijk
Op 20 mei is een expositie te zien van Jan Bastiaans.
Naast schilderijen zijn 3D recycle-art objecten te
bewonderen en prachtige prints op aluminium.
42. Bij Ceulemans
Kom langs bij Bij Ceulemans om ca. 30 minuten van het
zeilen te proeven of om rond te varen op de Kraaijenbergse Plassen met reddingssloep “Jan”. Kosten: € 1,-.
43. Aan het Raamdal
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij
onze vakantiehuizen, de tuin en de visvlonder.
Een kopje koffie of thee staat voor u klaar.
45. Motel Koolen
Ons motel en de nieuwe vakantiebungalow zijn
geopend voor bezichtiging. In onze theetuin koffie
met appelgebak 1e kopje koffie gratis.
46. Zorg- en Gastenboerderij De Gastvrijheid
Onze zorgboerderij en ons boerenterras zijn geopend.
Terwijl uw kinderen zich op en om de boerderij vermaken geniet u van welverdiend drankje en/of hapje.
47. De Zoete Geest
U bent van harte welkom op onze gratis Kookworkshop
met Proeverij van Gezonde Leefstijl Lekkers. Opgeven via
info@zoetegeest.nl.
GESLOTEN: 44. Camping Boltsebroek

Gedurende het gehele jaar kunt u de 4
Verrassende Plattelandsroutes volgen.
Houd hierbij rekening met de reguliere
openingstijden en activiteiten, die voor
elk bedrijf anders zijn.

4 Verrassende Plattelands routes op zondag 20 mei 2018

