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GRATIS JAARGIDS + VERRASSENDE FIETSROUTES

Welkom!
OP HET PLATTELAND VAN CUIJK

Kom erbij!
Gebruik jij onze gids als naslagwerk om de leukste uitjes te
spotten? Bezoek je trouw Ons
Plattelandsrondje? Of heb je zelf
zo’n mooi toeristisch bedrijf in
onze regio? Dan ben je bij uitstek
een vriend van het Verrassend
Platteland van Cuijk.

STEEDS WEER VERRASSEND

Fietsen door het eeuwenoude Maasheggenlandschap,
waar Julius Caesar in de Romeinse tijd over klaagde?
Een bezoek brengen aan vestingstad Grave? Sporen
van de Tweede Wereldoorlog volgen? Fraaie dorpen
ontdekken? Uitrusten bij een oud kasteel? Of puur
genieten van de rust, de ruimte en een variëteit aan
landschappen: van bossen tot een prachtig waterrijk
gebied? In het Land van Cuijk kan het allemaal.

De kleinschalige ondernemers binnen het
plattelandstoerisme die bij het Verrassend
Platteland van Cuijk zijn aangesloten, maken
jouw bezoek aan de streek onvergetelijk.
Of het nu gaat om een overnachting op een
bijzondere plaats, een kennismaking met de
heerlijkste streekproducten of juist door een
verrassende, spannende activiteit. Dankzij
hun inzet ervaar je in het Land van Cuijk
gastvrijheid met een hoofdletter G!

Onze vereniging herbergt zo’n
vijftig leden, die ieder op hun
eigen manier iets toevoegen aan
toerisme en recreatie binnen het
Land van Cuijk. Wil je hierbij
betrokken zijn? Voor €50 per jaar
ben je vriend van het Verrassend
Platteland van Cuijk.

PLATTELANDSRONDJE

Ieder jaar wordt op de derde zondag in mei
‘Ons Plattelandsrondje’ georganiseerd.
Meer informatie: verrassendplattelandvancuijk.nl

16/05/2021

VERRASSENDE FIETSROUTES
BEERSE MAAS ROUTE

Breng jij het liefste tijd
door op of aan het water?
Dan is dit een aanrader!
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Als vriend steun je onze
initiatieven, zoals Ons Plattelandsrondje. En natuurlijk niet
te vergeten deze gids, waarin
je als vriend ook wordt vermeld. Verder ben je van harte
welkom bij ons jaarlijkse
netwerkdiner. Een inspirerend
- en bovenal gezellig - samenzijn met leden, sponsoren en
vrienden van het Verrassend
Platteland van Cuijk.

INTERESSE? MAIL VOOR
MEER INFORMATIE NAAR
INFO@PLATTELANDVANCUIJK.NL

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de
vrienden van het Verrassend Platteland van Cuijk

Ontdek al deze bedrijven in onze vernieuwde
brochure! Veel leesplezier én tot snel!
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Wordt
VRIEND!

’T BROEK & RAAMVALLEI ROUTE

MAASHEGGEN ROUTE
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Door de bossen, over de
heide en langs de Raam
brengt deze route je
langs prachtige bedrijven
en een kasteel.
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Verken het oudste
cultuur landschap van
Nederland. Fiets door
het gebied dat van
UNESCO de biosfeerstatus heeft gekregen.

BOERENPEELROUTE

Albers BV Landhorst-Mill, Landhorst
Autobedrijf Zegers, Sint Anthonis
Berends Bloemsierkunst, Mill
Bloemsierkunst Wilhelmientje, Cuijk
Frans Bus, Cuijk
Gecomi, Mill
Gemeente Boxmeer
Het Moment, Langenboom
In Zaken LVC, Robert Hermens
Jumbo, Cuijk
Marleen Sijbers, Stevensbeek
Sfeervol Buitenleven, Vianen
The Florist, Mill
The Readshop, Cuijk

COLOFON

Ontdek de Staatsbossen
bij Sint Anthonis met
bos, heide en zandverstuivingen. Of neem
een verfrissende duik in
de Radioplassen.

Uitgave Vereniging Verrassend
Platteland van Cuijk | Oplage 25.000 ex,
gratis verspreid | Tekst Patricia de Ryck,
Ineke Kremers | Fotografie Nelly van
Leur, Daria Ockeloen, John Smits
(bonapictura.nl), W&K | Vormgeving
Weijsters & Kooij vormgevers |
Drukwerk Ferry Vloet | Contact
info@plattelandvancuijk.nl

> pag 30
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EVEN VOORSTELLEN

OVERASSELT

1

Maak kennis met onze leden! Stuk voor stuk
verrassende bedrijven op het PlatteLand van Cuijk.
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VERKLARING / LEESWIJZER
De kleuren geven aan wat onze
leden bieden. Kleur en iconen
komen verderop in deze
brochure bij de leden terug.
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1 Zorg- en Gastenboerderij
De Gastvrijheid
2 Wereldtuin Verdeliet
3 Bij Ceulemans | Groepsaccommodatie en zeilen
4 Buurvrouw kookt
5 Hoeve Kukeleku
6 Schaap-Events
7 Aan het Raamdal
8 Camping Het Boltsebroek
9 Camping Bruinsbergen
10 Minicamping Driehuis
11 Motel Koolen
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B ’T BROEK & RAAMVALLEI
ROUTE

39

ODILIAPEEL

A BEERSE MAAS ROUTE

46
STEVENSBEEK

36

47

12 B&B Prima Toeven
13 Kasteel Tongelaar
14 Campingboerderij
de Tienmorgen
15 Landgoed De Barendonk
16 Het Wisbroek
17 Cuppies
18 Boerderijcamping Gieben
19 Camping Boszicht
20 Boerderij de Nieuwenhof
21 Kookstudio Elly en Ferry Vloet
22 Onder de Kersenboom
23 De Valkhoeve Mill
24 Activiteitenpark De Hinde
Kookstudio Het Mo’ment
NIEUW25
BERGEN
26 De Lummel & Het Glaslokaal

33
34
35
36
37
38
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42

Klooster Sint Agatha
Hondenzwemvijver Ut Poeleke
Camping De Maasvallei
Groepsaccommodatie De Vilt
De Bloemenschuur
Groepsaccommodatie
Het Vrijthof
De Passand
Forelvisvijver de Uitkomst
Camping & Gastenverblijf
De Brembroeken
Herberg Thijssen
In ‘t Holt | natuur activiteiten
en mini-groepscamping
Minicamping ‘t Brenneke
Equicentrum Sprong Vooruit
Buitenplaats Zevenhutten
Florius B.V.
Wijngaard De Daalgaard

D BOERENPEEL ROUTE
43 De Heksenboom
44 Lunchroom Markant
45 Distilleerderij & Fruitbedrijf
van Welie
46 Theehuys ons Truuske
47 Groepsaccommodatie
Stevenshof
48 Koffiehuus Ons Moe
49 Millies Thuiskeuken

VIERLINGSBEEK

TOERISTISCHE INFORMATIEPUNTEN

49
WESTERBEEK

8 van onze leden zijn TIP’s, toeristische
informatiepunten. Je vindt hier volop informatie en
fiets- en wandelkaarten.

37
MAASHEES
OVERLOON

4

5

DE LEUKSTE WORKSHOPS
EN ACTIVITEITEN VIND JE IN
HET LAND VAN CUIJK

Kijk op www.landvancuijk.nl
in de agenda
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VEELZIJDIG GEBIED

KASTELEN

NATUUR

GOEI LEVEN
Het Land van Cuijk is een heel
veelzijdig gebied. Een regio waar
het ontzettend goed toeven is.
Ervaar hier wat een ‘Goei Leven’
is. Geniet samen van de prachtige
omgeving en het heerlijke eten of
ontdek een van de vele activiteiten
die worden georganiseerd.

Wist je dat we hier verschillende
kastelen hebben? In Mill zelfs
twee. De geschiedenis van
Kasteel Tongelaar gaat terug
tot de negende eeuw. Kasteel
Aldendriel stamt uit de vijftiende
eeuw. Het kasteel in Boxmeer
komt uit de dertiende eeuw.
Hier vind je ook Kasteelmuseum
Julie Postel.

Trek je liever de natuur in?
Neem dan eens een kijkje bij
De Vilt in Beugen, de Staatsbossen in Sint Anthonis, De
Kuilen in Langenboom, De
Molenheidsebossen in Mill,
Het Raamdal in Escharen,
De Kraaijenbergse Plassen in
Cuijk en natuurlijk UNESCO-parel
De Maasheggen in Boxmeer.

STRIJDERS

RELIGIE

NET IETS VERDER…

Een gebied waar volop gestreden
is voor de vrijheid. Ontdek het
tijdens het bezoek aan het
Oorlogsmuseum in Overloon,
waar je zelfs doorheen kunt
fietsen. Volg de Liberation Route.
Bezoek de kazematten. Of ga nog
verder terug in de tijd en bezoek
het Zuidwaterlinie bezoekerscentrum in Grave.

In het Land van Cuijk tref je tal
van kloosters. Zo maak je in deze
gids kennis met het Klooster in
Sint Agatha. Daarnaast heeft het
dorp Velp zelfs drie religieuze
erfgoederen: Kasteelklooster
Bronckhorst, Emmausklooster
en klooster Mariëndaal (tegenwoordig in gebruik als Zorghotel).
Maar ook de kerken in Grave,
Cuijk, Overloon en Boxmeer zijn
het bezoeken waard. Net als de
Lourdesgrot in Katwijk.

Combineer je verblijf in het
Land van Cuijk met een bezoek
aan de prachtige natuurgebieden
die grenzen aan onze regio.
Denk aan Nationaal Park
De Maasduinen, De Maashorst,
De Mookerheide en De Peel.
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BEERSE MAAS Route

39km

LANGS DIJKEN, WATER EN MEER

OVERASSELT
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GRAVE

66

VELP 11

Breng jij het liefste tijd door op of aan het water?
Dan is de Beerse Maas Route een aanrader! Je
fietst langs de Kraaijenbergse Plassen, waar je
een enorme verscheidenheid aan dieren en
planten aantreft en bezoekt historisch Grave.
Ondertussen ontdek je verrassende plekken.
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1 De Gastvrijheid
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2 Wereldtuin Verdeliet
3 Bij Ceulemans
4 Buurvrouw kookt

FIETSKNOOPPUNTEN ROUTE

5 Hoeve Kukeleku

LANGENBOOM

6 Schaap-Events

Voor sommige bedrijven moet je een stukje van de route
afwijken. Volledige adressen vind je in deze brochure.

4

7 Aan het Raamdal
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8 Camping Het Boltsebroek
9 Camping Bruinsbergen
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10 Minicamping Driehuis
11 Motel Koolen

ST HUBERT

Met een boot van
Bij Ceulemans kun
je zeilen over de
Kraaijenbergse
Plassen

WILBERTOORD

8

VERKLARING / LEESWIJZER

WANROIJ

9

De kleuren geven aan wat onze
leden bieden. Kleur en iconen
komen verderop in deze
brochure bij de leden terug.
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PLEISTERPLAATS..

1

OVERNACHTEN..

1

PLATTELANDSWINKEL..

1

ACTIVITEIT..

1 ZORG- EN GASTENBOERDERIJ DE GASTVRIJHEID

4 BUURVROUW KOOKT

Bij ‘De Gastvrijheid’ draait alles om de zorg.
Geniet van een heerlijk drankje of een
streekproduct op het BoerenTerras. Er wordt
zorg op maat geboden aan onze deelnemers
middels dagbesteding of logeren. Daarnaast
verzorgen wij met liefde jouw familiedag,
verjaardag of vergadering op en om de
zorgboerderij.

Kom wandelen met de ezeltjes. Maak een
mooie tocht over het Ezeltjespad, eventueel
uitgebreid met een picknick of een gezellige
kookworkshop. Even lekker bijkomen op
chateau weiland en Bacon het huisvarken
knuffelen mag altijd. Bij buurvrouwkookt kun
je tevens terecht voor buffetten, een walking
dinner, koken op locatie en lekkere hapjes.

Wolfgatschestraat 14
5363 TL Velp
06 83 00 87 32
info@degastvrijheid.nl
www.degastvrijheid.nl |

Kapellaan 6
5438 NN Gassel
06 43 02 33 36
info@buurvrouwkookt.nl
buurvrouwkookt.nl |

2 WERELDTUIN VERDELIET

5 HOEVE KUKELEKU

Voor een bijzondere ervaring kun je bij Wereldtuin Verdeliet terecht. Een ontmoetingstuin
met een ecologische moestuin, kruidentuin,
vijver, bijenstal en een winkel waar producten
uit eigen tuin worden verkocht. Voor kinderen
is er een natuurspeeltuin. Verdeliet is een
natuurrijke omgeving in de Cuijkse wijk de
Valuwe, waar het motto luidt: doen, delen &
beleven. Iedereen is van harte welkom!

Voor Brabantse gezelligheid en gastvrijheid
ben je hier aan het juiste adres. Geniet van een
kop koffie met appeltaart of een heerlijk
boerderij-ijsje. Maak een unieke wandeling op
het blotevoetenpad in het Gasselse bos. De
hoeve is ook geschikt voor het organiseren
van een familiedag, workshop of feestje. Een
overnachting maakt je bezoek compleet.
Torenstraat 22
5438 AP Gassel
06 13 02 11 40
jeroendorien22@gmail.com |

Toermalijnlaan 40
5431 ZK Cuijk
secretaris@verdeliet.nl
www.verdeliet.nl |

3 BIJ CEULEMANS | GROEPSACCOMMODATIES EN ZEILEN

6 SCHAAP-EVENTS

Bij watersportbedrijf Bij Ceulemans kun je
terecht voor het huren van een zeilboot,
motorboot, Canadese kano, sit-on-top kano of
waterfiets. Met grotere groepen kun je komen
vlotbouwen. We hebben de ultieme plek voor
een schoolkamp en zijn een CWO-erkende
zeilschool met een groepsaccommodatie voor
zestig personen.

Jouw wensen zijn de uitdaging van SchaapEvents. Samen met jou maken ze een activiteit
zoals jij die voor ogen hebt. Van een op maat
gemaakte Escape Game tot een Pubquiz
waarin jij de hoofdrol speelt. Activiteiten met
humor, maar ook gezonde strijd, voor parti
culier en zakelijk, voor jong en oud. Samen
met ons team gaan wij graag de uitdaging aan.

Kerkeveld 10
5437 PB Beers
06 44 85 90 02
info@bijceulemans.nl
www.bijceulemans.nl |

Krekelberg 3a
5438 NJ Gassel
(0486) 47 46 87
info@schaap-events.nl
www.schaap-events.nl |
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7 AAN HET RAAMDAL

10 MINICAMPING DRIEHUIS

Welkom in onze twee ruime vakantiehuisjes in
het groen. De tuin grenst aan het riviertje de
Raam. Op de vlonders kun je heerlijk vissen of
genieten van de mooie zonsondergang. Kano’s
en roeibootjes liggen klaar. Er zijn volop fietsen wandelmogelijkheden in het afwisselend
rivier- bos- en landbouwlandschap. Vestingstadje Grave ligt op een steenworp afstand.

Geniet hier van Brabantse gezelligheid en het
boerenleven. Onze camperplaats is het hele
jaar open. Gelegen tussen de prachtige
natuurgebieden: Maashorst, Verborgen
Raamdal en Keent. Ontdek de diversiteit van
onze omgeving; een plek waar natuur en
historie elkaar ontmoeten. De unieke
uitvalsbasis voor een mooie vakantie.

Zanddijk 25
5364 PW Escharen
06 57 09 41 86
info@raamdal.nl
www.raamdal.nl

Driehuizerweg 15
5375 KN Reek
(0486) 47 59 07
info@minicampingdriehuis.nl
www.minicampingdriehuis.nl

11 MOTEL KOOLEN

8 CAMPING HET BOLTSEBROEK
Midden gelegen tussen twee prachtige natuurgebieden ‘Tongelaar’ en ‘De Maashorst’ bevindt
zich de parel onder de kleine campings!
De boerderijcamping Het Boltsebroek biedt
gastvrijheid, rust en ruimte. Ideaal voor jonge
gezinnen, senioren en natuurliefhebbers.
Door de schitterende omgeving zijn er talloze
wandel- en fietsmogelijkheden.

Motel Koolen beschikt over acht comfortabel
ingerichte hotelkamers met douche, toilet,
flatscreen tv en koffie- en theefaciliteiten.
Twee zijn voorzien van kitchenette. Tevens
hebben wij een luxueus vakantie tweekamerappartement met aparte slaapkamer,
volledig ingerichte keuken en woonkamer.
Het hotel ligt aan fietsknooppunt 80.

Boltsebroek 1
5364 MX Escharen
06 10 00 33 37
camping@boltsebroek.nl
www.boltsebroek.nl

Tolschestraat 1
5363 TB Velp
(0486) 47 23 87
info@motelkoolen.nl
www.motelkoolen.nl |

9 CAMPING BRUINSBERGEN
Een kleine familiecamping gelegen in een
unieke bosrijke omgeving. Ze hebben hier een
visvijver met trekpontje, Zuiderwaterlinietrimbaan, zwembadje, kabelbaan en kantine
met gezellig terras. Kies voor een chalet,
10-persoons vakantiehuis of een plekje op het
groepsveld. Kom hier gezellig samen
kamperen of boek een seizoensplaats.
Reekschebergpad 1
5364 TZ Escharen
06 83 44 03 01 | (0486) 47 33 66
info@bruinsbergen.nl
www.bruinsbergen.nl
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VELP

’T BROEK & RAAMVALLEI
LANGS DE RAAM EN DOOR DE BOSSEN

35

Dit is een echte route voor fijnproevers met tal van
leuke bedrijven om even bij te komen van je
fietstocht. Dwars door de prachtige natuur – door
de bossen, over de heide en langs de Raam – ontdek
je al het moois dat het Land van Cuijk te bieden
heeft. Je komt zelfs langs een eeuwenoud kasteel.
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De kleuren geven aan wat onze
leden bieden. Kleur en iconen
komen verderop in deze
brochure bij de leden terug.

FIETSKNOOPPUNTEN ROUTE

Voor sommige bedrijven moet je een stukje van de route
afwijken. Volledige adressen vind je in deze brochure.

23 De Valkhoeve Mill
24 Activiteitenpark De Hinde
25 Kookstudio Het Mo’ment
26 De Lummel & Het Glaslokaal
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14
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15 LANDGOED DE BARENDONK

12 B&B PRIMA TOEVEN
Wil je de hectiek van alledag ontvluchten? Dan
is het bij ons prima toeven. Vanuit B&B Prima
Toeven kun je heerlijk genieten als je van
natuur, ruimte en rust houdt. Ideaal ook voor
zakenmensen, bruidsparen en vierdaagse
lopers. Wij bevinden ons in het landelijke
buitengebied van Mill, aan de rand van
landgoed Tongelaar en natuurgebied de
Kuilen.

Zodra je de ophaalbrug van Landgoed de
Barendonk passeert ervaar je de rustige en
gastvrije sfeer. Overnacht comfortabel en
divers in groepsaccommodaties, tinyhouses of
op de natuurcamping. Ideaal voor driegeneratie-vakanties. Proef ook onze Boeren
kaas (te koop bij de receptie). Of doe met een
groep de spannende experiencetocht.
Millseweg 13
5437 NB Beers
(0485) 31 64 36
receptie@barendonk.nl
www.barendonk.nl |

Vissteeg 6
5451 NK Mill
info@primatoeven.nl
www.primatoeven.nl |

16 HET WISBROEK

13 KASTEEL TONGELAAR
Aan de rand van de provincie, ver van steden
en verkeerswegen vandaan, is het on-Neder
lands stil. Daar staat een kasteelburcht,
omringd door prachtige boerderijen. Je waant
je er op het Franse platteland. Welkom op
Tongelaar! Op Kasteel Tongelaar worden regel
matig concerten, educatieve wandelingen,
pop-up diners en festivals georganiseerd.

Het Wisbroek is een groepsaccommodatie en
boerderijcamping met uniek uitzicht over
weilanden en singels. Hier geniet je van rust
en ruimte. De ideale plaats voor een fijn
weekend met vrienden of familie.
Kwekerijweg 20
5454 PK Sint Hubert
(0485) 45 18 37 | 06 20 90 34 58
info@hetwisbroek.nl
www.hetwisbroek.nl

Tongelaar 12 (autonavigatie: Hoogedijk Mill)
5451 HS Mill
06 46 07 00 01
info@smaakmakersmill.nl
www.kasteeltongelaar.nl |

14 DE TIENMORGEN

17 CUPPIES

De Tienmorgen biedt alles voor een geslaagd
uitje. Accommodaties, camping, chalet en
terras. Boek een arrangement met activiteiten
en/of eten, maar voel je ook vrij om dit zelf te
organiseren. Hier is (bijna) alles mogelijk.
Zorgboerderij en speelboerderij zijn het hele
jaar geopend. Bezoekerstarief €2,00 per
persoon. Geniet hier van het plattelandsleven.

Kom bij Cuppies genieten van heerlijke
Italiaanse koffie of verse thee met zelfgebakken
appeltaart. Of kies iets lekkers van de kleine
lunchkaart. Ben je met meer dan tien personen,
reserveer dan eventjes vooraf. We hebben
plaats voor maximaal 35 personen. Cuppies
ligt aan fietsknooppunt 55. Geopend van 1 april
tot eind oktober, zo t/m woe, van 10-17 uur.

Broekkant 11
5437 ND Beers
(0485) 31 29 97
gosens.detienmorgen@hetnet.nl
www.detienmorgen.nl |

Pastoor Jacobsstraat 37
5454 GL Sint Hubert
06 51 12 64 12
jcop@home.nl
www.cuppieskoffiehuis.nl |

16

17

21 KOOKSTUDIO ELLY EN FERRY VLOET

18 BOERDERIJCAMPING GIEBEN
Op ontdekkingstocht voor jong en oud bij
Boerderijcamping Gieben, waar je kennismaakt
met boer Jan. De zonnige staan-plaatsen
liggen beschut tussen de bomen direct achter
de boerderij, naast vele hectaren sappige
weiden, waar de koeien mogelijk op nog geen
tien meter van je tent of caravan staan te
grazen. Wordt een met het boerenleven.

Culinair genieten van verse streek- en seizoens
producten. Dit kan met een groep van 8 tot 16
personen. Ervaar het buiten koken op een Big
Green Egg of de Quan bakplaat. Een stoof
schotel maken op open vuur, een barbecue
met groenten, vlees of vis. Jullie bepalen het
thema en wij zorgen voor een smakelijke
ervaring. Maak een afspraak en kom genieten!

Weth. Lindersstraat 88a
5455 GN Wilbertoord
(0485) 47 87 43 | 06 51 26 68 78
info@boerderijcampinggieben.nl
www.boerderijcampinggieben.nl |

Beerseweg 27
5451 NR Mill
0485 45 29 43
info@ferryvloet.nl
www.ferryvloet.nl |

19 CAMPING BOSZICHT

22 ONDER DE KERSENBOOM

Kamperen op Boszicht is een beleving! Een
verrassend verblijf! Kom genieten van rust,
natuur en een ideale wandel- en fietsomgeving.
Veel informatie/folders op de receptie aanwezig.
Voor de kinderen is er een speeltuin en veel
extra’s zoals fietsjes, skelters, trampoline en
een voetbalveld. De extra activiteiten en de
dierenweide maken het vermaak compleet.

Onder de Kersenboom ligt aan de rand van de
Brabantse Peel, op loopafstand van natuur
gebied De Kuilen. In de sfeervolle tuin ontdek
je twee ateliers met bijzondere huisgemaakte
decoraties, woonspulletjes en brocante.
Eigenaresse Anita van Kraaij is styliste voor
diverse bladen, zoals het mooie Brabantse
Brabeau. Elke zaterdag open van 10-16 uur.

Tipweg 10
5455 RC Wilbertoord
(0485) 45 15 65
info@boszichtcamping.nl
www.boszichtcamping.nl |

Meeuwstraat 3a
5451 XA Mill
(0485) 45 39 21
info@onderdekersenboom.nl
www.onderdekersenboom.nl |

20 BOERDERIJ DE NIEUWENHOF

23 DE VALKHOEVE MILL

Bij boerderij de Nieuwenhof geniet je van
heerlijke biologische koffie of thee met taart of
een broodje op het terras met uitzicht op de
bossen. De 16e -eeuwse boerderij ademt een
prachtige sfeer. Op ons natuurkampeerterrein
kan geslapen worden in de schaapskooi of neem
je eigen tent mee! Ook voor bruiloften, brunch
en lunch kun je bij ons terecht!

Aan de rand van natuur-en recreatiegebied
De Kuilen vind je B&B De Valkhoeve Mill, met
Bezoekerscentrum de Kuilen. Ze zijn direct
verbonden met het wandel- en fietspad. Het
hele jaar door is dit dé plek waar je samen met
je gezin, familie, vrienden, groepen of gezellig
met zijn tweeën kunt eten, drinken, over
nachten, ontdekken en natuurlijk genieten!

Nieuwenhofweg 5
5451 GG Mill
06 21 94 73 01
info@boerderijdenieuwenhof.nl
www.boerderijdenieuwenhof.nl |

Valkweg 11
5451 PX Mill
(0486) 43 12 24
info@devalkhoevemill.nl
www.devalkhoevemill.nl |

18
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24 ACTIVITEITENPARK DE HINDE
Ben je op zoek naar een unieke locatie voor
jullie familiedag, buurtschap of vriendendag?
Kijk dan eens op de website van activiteiten
park De Hinde. De mogelijkheden zijn einde
loos. Ook voor een vergadering ben je hier aan
het juiste adres. Meer weten? Bel gerust.
Rogstraat 17
5453 RE Langenboom
06 30 78 02 83
info@dehindelangenboom.nl
www.dehindelangenboom.nl

25 KOOKSTUDIO HET MO’MENT

PAK DE FIETS!

Het Mo’Ment is de plek waar koken en eten
van (h)eerlijke gerechten samengaan met
passie, plezier en gezelligheid. Onze recepten
maken smakelijke gerechten zonder pakjes en
zakjes, en zonder opsmuk. Voor een middag/
avond koken en eten met familie, vrienden of
collega’s kunt u kiezen uit het ruime aanbod
kookworkshops.

En ontdek het Land van
Cuijk via de vele fietsroutes
door de natuur. Kijk om je
heen en geniet van de
afwisselende natuur
onderweg. Kom tot rust op
één van de vele terrasjes.

Zuid Carolinaweg 1
5453 JG Langenboom
06 51 11 00 82
mo@hetmoment.info
www.hetmoment.info |

26 DE LUMMEL & HET GLASLOKAAL
Op ons terrein bevinden zich het groepsverblijf
De Lummel en vergaderlocatie Het Glaslokaal. In de Lummel kun je met een groep
van 20 personen overnachten in de 9
kleurrijke slaapkamers. In ieder seizoen is het
heerlijk toeven. Het Glaslokaal leent zich
prima voor een vergadering/teambuilding of
kleine viering. Wees welkom in Langenboom.
Dominicanenstraat 20
5453 JN Langenboom
06 20 76 65 75
info@delummel.nl
www.delummel.nl |
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Ontdek de Maasheggen;
het oudste cultuurlandschap van Nederland.

NATUURSCHOON

UNESCO

FLORA EN FAUNA

HISTORIE

Sinds de zomer van 2018 heeft de
Maasheggen als enige in Nederland de UNESCO biosfeerstatus.
In biosfeergebieden staat de
relatie tussen de mens en zijn
omgeving centraal. Bij de
ontwikkelingen is er aandacht
voor wonen, werken, recreëren,
duurzame landbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor de
rivier.

De Maasheggen kent een
ongekend rijke flora en fauna.
Met zijn heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen biedt
de Maasheggen een thuishaven
aan een bijzondere verscheidenheid aan planten en dieren. Veel
vogels vinden hun habitat in de
heggen, de sneeuwuil broedt in
de knotbomen en ook dassen en
amfibieën vinden er hun plek.

VLECHTWERK

SMAAK VAN DE MAASHEGGEN

Het Maasheggenvlechten is
een bijzondere activiteit. Op
authentieke wijze worden de
meidoornheggen gesnoeid en
gevlochten. Het is niet alleen
mooi dat dit eeuwenoude
ambacht in stand wordt
gehouden, het maasheggenvlechten draagt ook bij aan het
behoud van dit bijzondere gebied.
Dit jaar gaat het kampioenschap
Maasheggenvlechten helaas niet
door, hopelijk kunnen volgend
jaar in maart de internationale
teams weer wel in actie komen.

Planten en kruiden uit de Maasheggen vormen de basis van een
groot aantal streekproducten
die je terugvindt onder de naam
‘Smaak van de Maasheggen’.
De producten zoals het Maasheggenbier van de Cuijkse
Brouwbrigade, de Maasheggenthee van de Meerstoel, het
Maasheggensap van Streekplattelandgoed, de Maasheggensiroop van het Veerhuis, de
Maasheggengin van slijter Sander
Graat en het Gouden Hiep - tripel
bier van Gradoen zijn herkenbaar
aan het ijsblauwe label.

De Maasheggen is een eeuwenoud en uniek heggenlandschap.
Nergens anders in West-Europa
komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor als
in het Land van Cuijk. Het gebied
strekt zich uit op de grens tussen
Noord-Brabant en Limburg.
Fiets dwars door de Maasheggen
over de oude Romeinse weg of
een van de vele andere fietsroutes. Wandel langs de
gevlochten meidoornhagen en
ontdek de flora en fauna tijdens
de kruid & struintochten.

GENIET HET HELE JAAR DOOR
VAN DIT PRACHTIGE LANDSCHAP;
ELK SEIZOEN IS WEER ANDERS
22
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MAASHEGGEN Route

CUIJK

BEERS
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42 70 27

54km

FIETSEN LANGS UNESCO ERFGOED
LANGENBOOM

ST AGATHA

OTTERSUM

28

74
Verken het oudste cultuurlandschap van
Nederland. Fiets door het gebied dat van
UNESCO de biosfeerstatus heeft gekregen.
Niet alleen het landschap is indrukwekkend;
je komt bijvoorbeeld ook langs het
eeuwenoude klooster in Sint Agatha en het
sluizencomplex in Sambeek.

12
29 2
OEFFELT

MILL

75

HAPS

ST HUBERT

VERKLARING / LEESWIJZER

7

30

5

14
31

De kleuren geven aan wat onze
leden bieden. Kleur en iconen
komen verderop in deze
brochure bij de leden terug.
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Voor sommige bedrijven moet je een stukje van de route
afwijken. Volledige adressen vind je in deze brochure.
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FIETSKNOOPPUNTEN ROUTE
Het klooster in
Sint Agatha
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VIERLINGSBEEK

27 KLOOSTER SINT AGATHA

30 DE VILT

Klooster Sint Agatha is het oudste, nog steeds
bewoonde klooster van Nederland. In de
kloostertuin ben je dagelijks welkom van
zonsopgang tot zonsondergang. In de zomer
kun je vier middagen per week de
tentoonstelling en de kloosterkerk bezoeken.
Geniet daarbij van koffie met kloosterkoek of
een -biertje (wo/do/vrij/zo van 12–17 uur).

Twee afzonderlijke groepsaccommodaties:
De Vilt (36 pers.) en Ons Erf (10 pers.). Met de
natuur aan de achterdeur, waar voor jong en
oud in ieder seizoen wel iets te doen is.
Daarnaast is er met Gasterij Onder de Panne
een unieke locatie voor vergaderingen,
workshops en groepsuitjes.
Laag Werveld 9 / Oeffeltseweg 26
5835 CP Beugen / 5835 BC Beugen
06 58 88 76 10 / 06 20 97 49 05
info@devilt.nl / info@gasteijonderdepanne.nl
www.groepsaccommodatiedevilt.nl |
www.gasterijonderdepanne.nl

Kloosterlaan 24
5435 XD Sint Agatha
(0485) 31 10 07
info@kloostersintagatha.nl
www.kloostersintagatha.nl |

28 HONDENZWEMVIJVER UT POELEKE

31 DE BLOEMENSCHUUR

Ben je op zoek naar een plek waar je hond
heerlijk kan spelen en zwemmen in schoon
water? Dan is de – volledig omheinde –
hondenzwemvijver en speelweide van Ut
Poeleke het juiste adres. Wij zeggen altijd:
“Hoe meer pootjes, hoe meer vreugde”.

De Bloemenschuur Beugen is een bloemen
zaak op een mooie locatie in Beugen. Je kunt
hier terecht voor bloemen en planten voor
binnen en buiten, allerlei cadeauartikelen en
woonaccessoires in elke stijl. Kom gerust
eens binnen lopen en volg ons via Facebook en
Instagram (@de_bloemenschuur_beugen)

Scheperstraat 2a
5441 PN Oeffelt
06 57 57 27 72
info@hondenzwemvijver.nl
www.hondenzwemvijver.nl |

Molenveldweg 1
5835 CM Beugen
(0485) 36 22 16
debloemenschuur@hetnet.nl |

32 GROEPSACCOMMODATIE HET VRIJTHOF

29 CAMPING DE MAASVALLEI
Als je wilt genieten van rust en natuur in het
UNESCO Maasheggengebied, dan ben je bij
camping De Maasvallei aan het juiste adres!
De Maas is vlakbij, je kunt de schepen voorbij
zien varen. Het Maasheggengebied is prachtig
om te fietsen, wandelen of vissen. Hoor de
vogels fluiten en geniet van rust en ruimte.

In een voormalige boerderij is groeps
accommodatie Het Vrijthof gevestigd. De
boerderij met heerlijke tuinkamer kent een
authentieke stijl en gezellige sfeer en is
gelegen in een prachtige groene omgeving.
Kortom: alle benodigde ingrediënten voor
een geslaagd verblijf zijn aanwezig.

Veerweg 8
5441 PL Oeffelt
06 13 57 20 66
demaasvalleioeffelt@gmail.com
www.campingdemaasvalleioeffelt.nl |

Kerkplein 9
5835 AT Beugen
(0485) 36 14 21
info@vrijthof-beugen.nl
www.vrijthof-beugen.nl |
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33 DE PASSAND

36 HERBERG THIJSSEN

De leukste sieraden, horloges en tassen.
Altijd volgens de nieuwste trends. Maar
natuurlijk ook kralen en materialen om
sieraden mee te maken. Ook kun je met je
bedrijf of als particulier workshops volgen of
online shoppen via de website.

Proef de sfeer van een authentieke herberg in
het centrum van Vierlingsbeek. Met zeventig
speciaalbieren en diverse streekproducten op
de kaart. De ideale plek om na een lange dag
wandelen of fietsen tot rust te komen.
Spoorstraat 5
5821 BB Vierlingsbeek
06 23 46 90 71
cafe@herbergthijssen.nl
www.herbergthijssen.nl |

Boxmeerseweg 33
5835 AB Beugen
(0485) 52 02 19
info@depassand.nl
www.depassand.nl |

34 FORELVISVIJVERS DE UITKOMST

37 IN ’T HOLT | NATUURACTIVITEITEN EN MINI-GROEPSCAMPING

Kom vissen op forel, zalmforel, karper, steur
en meerval. Ideaal voor de recreatieve visser,
maar ook zeer geschikt voor groepsuitjes of
kinderverjaardagen. Op afspraak verzorgen
we een barbecue, buffet of huisgemaakte soep
en broodjes. Fietsers en wandelaars zijn
welkom op ons terras en om ambachtelijk
gerookte of verse vis te kopen.

Een kleinschalige groepscamping met
verwarmde binnenruimte gelegen in het bos.
Een unieke plek voor natuurliefhebbers en
rustzoekers. Er worden diverse natuur
workshops en voedselbosrondleidingen
georganiseerd. Dit is ook mogelijk als groeps
activiteit op aanvraag.
Holthesedijk 8
5825 JG Overloon
06 81 03 57 77
intholtoverloon@outlook.com
www.intholtoverloon.nl |

Sint Cornelisstraat 5
5827 AJ Vortum-Mullem
(0485) 57 22 67 | 06 14 42 91 88
harald@d-uitkomst.nl
www.d-uitkomst.nl |

35 CAMPING & GASTENVERBLIJF DE BREMBROEKEN

38 MINICAMPING ’T BRENNEKE

De Brembroeken ligt aan de rand van een
heerlijk rustig stukje natuurgebied. Aan een
doodlopende weg ligt de woonboerderij met
studio, trekkershut, bungalow en weidse
camping met 18 ruime plaatsen. Het ideale
startpunt van uw fiets- en wandeltocht door
Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Een
van de meest verborgen geheimen van Brabant!

Gemoedelijke camping met 24 ruime plaatsen
en een knusse pipowagen, inclusief gratis
wifi! Een fijne uitvalsbasis voor fietsers,
wandelaars en rustzoekers. Met knooppunten
voor de deur fiets je zo UNESCO natuurgebied
De Maasheggen in. Het pontje brengt je zo in
natuurgebied De Maasduinen. Kom genieten
van onze Brabantse gastvrijheid, gezellig!

Brembroeken 1
5827 AH Vortum-Mullem
06 28 17 94 30
info@brembroeken.nl
www.brembroeken.nl |

Hoogeindseweg 18
5836 CB Sambeek
06 40 02 72 08
info@tbrenneke.nl
www.tbrenneke.nl |
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39 EQUICENTRUM SPRONG VOORUIT

42 WIJNGAARD DE DAALGAARD

Equicentrum Sprong Vooruit is de plek voor
activiteiten met paarden voor kinderen en
volwassenen. We bieden lessen in vele
disciplines met onze brave paarden en pony’s
of met je eigen paard. Kijk ook eens naar ons
aanbod voor ponykampen, kinderfeestjes en
huifkartochten. U bent van harte welkom!

De Daalgaard is een van de oudste
professionele wijngaarden van Nederland.
De wijngaard ligt op een mooie beschutte plek
langs de Maas. Sinds 1991 worden hier wijnen
geproduceerd van Riesling, Gewurztraminer,
Bacchus, Schonburger, Johanniter en
Zweigelt. Op afspraak kun je terecht voor
een rondleiding en wijnproeverij.

Sprongseweg 7
5447 PK Rijkevoort
06 25 41 35 56
info@sprongvooruit.com
www.sprongvooruit.com |

Kuilen 18a
5435 XS Sint Agatha
(024) 348 07 40
info@daalgaard.nl
www.daalgaard.nl |

40 BUITENPLAATS ZEVENHUTTEN

k
S treePRODUCTEN

In natuurgebied Zevenhutten ligt het veldcafé
en buitenterras van Buitenplaats Zevenhutten
verscholen. Een plek om herinneringen en
verhalen te delen, om tot bezinning te komen
en te mogen stilstaan. En een heerlijke plek
om na een enerverende wandeling in het bos
of een fietstocht door de omgeving even bij te
tanken. De koffie staat klaar, maar ook kun je
op het terras genieten van een lunch of een
hapje en een drankje. Of een knapzakje waarmee kinderen op ontdekking kunnen gaan.

Het Land van Cuijk
is bij uitstek een regio
waar je als fijnproever
goed zit. Je ontdekt
hier tal van restaurants, bistro’s en
boerenterrassen.

Hoenderberg 9
5431 PC Cuijk |

ETEN

41 FLORIUS B.V.

De lekkerste groente
en fruit uit de regio
koop je bij de vele

Florius Bloemen vertellen een warm verhaal.
Kleurrijk, zonnig en vol geur en passie,
verrassend en trots. Veronica en Hypericum
zijn bloemen die gekweekt worden in Afrika en
bij Florius verder verwerkt worden. Boek een
rondleiding en leer alles over deze Afrikaanse
bloemen.

boerderijwinkeltjes in
dit gebied. En wat
dacht je van biologisch
vlees van De Valkhoeve? Een stukje
Barendonkse kaas.
Of verse honing van
Wereldtuin Verdeliet?

DRINKEN

Proef heerlijke lokale
drankjes, zoals de

appel-, peren-, en
kersenlikeur Van
Leon. Diverse streekwijnen, zoals die van
Wijngaard De Daalgaard. En diverse
lokale biertjes, die
onder andere in
Kasteel Tongelaar en
in Klooster Sint Agatha
worden gebrouwen.

Simon Homburgstraat 19
5431 NN Cuijk
(0485) 47 00 80 | 06 53 29 30 07
info@floriusflowers.com
www.floriusflowers.com
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EEN REGIO WAAR JE ALS
FIJNPROEVER GOED ZIT

OVERNACHTEN
Ben je nog niet klaar met
ontdekken? Verleng je
verblijf en overnacht in
een van de vele unieke
accommodaties die het
PlatteLand van Cuijk rijk is.

32

33

BOERENPEEL
LANGS BOSSEN, WATER EN LANDERIJEN

Route

BEUGEN

34km

RIJKEVOORT

WANROIJ

WILBERTOORD

BOXMEER
Wijk van de gebaande paden af en ontdek de
Staatsbossen bij Sint Anthonis met bos, heide
en zandverstuivingen. Stap af voor een
wandeling rond de Radioplassen. Op een
warme dag kun je hier zelfs een duik nemen.
Daarnaast kom je langs allerlei fijne bedrijven
waar je heerlijk kunt pauzeren.
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Voor sommige bedrijven moet je een stukje van de route
afwijken. Volledige adressen vind je in deze brochure.
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44 Lunchroom Markant

48 Koffiehuus Ons Moe
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43 DE HEKSENBOOM

46 THEEHUYS ONS TRUUSKE

De Heksenboom is een stijlvol ingericht
restaurant in de vorm van een boerenhoeve.
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.

Zet in Theehuys Ons Truuske een stapje terug
in grootmoeders tijd. Dit is dé plek om gezellig
bij te kletsen. Tevens is ‘Ons Truuske’ een
startplaats van wandelingen rond de Radio
plassen en fietstochten in de omgeving.
Behalve thee wordt er ook koffie etcetera
geserveerd. Van 1 mei tot 1 oktober door de
week open van 10-18 uur.

Bosweg 40
5845 EB Sint Anthonis
(0485) 38 28 03
info@heksenboom.nl
www.heksenboom.nl |

Lactariaweg5
5844 AH Stevensbeek
06 23 31 96 06
bert.truusstevensbeek@gmail.com

44 LUNCHROOM MARKANT

47 GROEPSACCOMMODATIE STEVENSHOF

Lunchroom Markant is onderdeel van
Bronlaak. Hier worden mensen met een
beperking ondersteund in het werken in de
horeca door middel van leerwerktrajecten.
Alle gerechten worden zo veel als mogelijk
bereid met (h)eerlijke biologische producten.

Stevenshof ligt tussen Nijmegen en Venray.
Een groepsaccommodatie omringd door rust,
natuur en ruimte. Je wordt gastvrij ontvangen
en indien gewenst begeleid in de organisatie.
Onze accommodatie ’De Brink’ is geschikt
voor een gezelschap van 35 personen.

Lepelstraat 2
5845 BJ Sint Anthonis
(0485) 38 57 68
bronlaak.markant@deseizoenen.org
www.deseizoenen.org |

Kloosterstraat 2
5844 AN Stevensbeek
06 22 32 25 05
info@stevenshof.com
www.stevenshof.com |

45 DISTILLEERDERIJ & FRUITTEELTBEDRIJF VAN WELIE

48 KOFFIEHUUS ONS MOE

De boerderij uit 1922 wordt omringd door fruit
boomgaarden. Van de diverse fruitsoorten
maakt Leon likeuren en borrels. Op afspraak
openen we de winkel met Leon-producten.
Ook kun je terecht voor een (h)eerlijk, feeste
lijk ingepakt cadeau. Boek op aanvraag een
rondleiding met als afsluiting een gezellige
proeverij. Neem gerust contact met ons op.

De sfeer van het Brabantse leven bij Koffie
huus Ons Moe proef je onder het genot van ’n
lekker bêkske koffie en un goei stukse vlaai.
Ga terug in de tijd en geniet van huiselijke
gezelligheid. We hebben een lunch en een
kleine avondkaart. Kom gezellig an bij Koffie
huus Ons Moe. Een mooie locatie voor familie
dagen, feestjes en partijen.

Stevensbeekseweg 9
5844 AB Stevensbeek
(0485) 38 13 94
www.vanwelie.eu |
www.vanleon.nl

Grotestraat 10a
5841 AB Oploo
06 12 88 11 22
info@koffiehuus-onsmoe.nl
www.koffiehuus-onsmoe.nl |
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49 MILLIES THUISKEUKEN

BELEEF
HISTORISCH
GRAVE

Plattelandswinkel met catering. In onze
winkel hebben we bijzonder mediterrane
delicatessen, olijfolie uit eigen import, huisgemaakte Granola en seizoensgebonden
producten. Millies Plattelandswinkel is
geopend van donderdag t/m zaterdag van
13-17 uur. Wij verzorgen proeverijen en
activiteiten voor groepen. Maak een afspraak!

DÉ VESTINGSTAD AAN DE MAAS

Elsendorpseweg 96a
5424 SB Elsendorp
06 15 56 32 60
info@milliesthuiskeuken.nl
www.milliesthuiskeuken.nl |

Dan pas je bij onze
vereniging.

Leden van het
Verrassend Platteland
van Cuijk genieten van
verschillende voordelen. Zo presenteren
we jouw bedrijf in onze
gids. Je kunt deelnemen aan Ons
Plattelandsrondje.

We zorgen voor een
plekje op de regiooverstijgende
fietskaart. Geven je
online aandacht via
onze website en
Facebook-pagina.
En we organiseren
verschillende
inspirerende
bijeenkomsten.

INTERESSE? MAIL VOOR
MEER INFORMATIE NAAR
INFO@PLATTELANDVANCUIJK.NL

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.
NOG MEER REDENEN OM NAAR GRAVE TE KOMEN
• Boek een unieke stadswandeling bij Tourist Information
• Bezoek het Graafs Museum
• Bekijk de drie kloosters in het kerkdorp Velp
• Shop bij een van de vele speciaalzaken in de binnenstad
• Geniet van het uitzicht over de Maas (Thompsonbrug)
• Bezoek het Zuiderwaterlinie bezoekerscentrum

vrij VAN CUIJK
G astLAND

Heb jij ook zo’n mooi
toeristisch- of gastvrijheidsbedrijf in het
Land van Cuijk? Kun je
bij jullie heerlijk
overnachten? Serveer
je de lekkerste streekgerechten? Organiseer
je de leukste
workshops en uitjes?
Verras je je gasten
keer op keer?

Grave is de meest belegerde vestingstad in Nederland.
De sporen van 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.

BELEEFHISTORISCHGRAVE.NL

Cuijk geniet

Lees de verhalen en deel
ook uw ervaringen!

!
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Cuijk DOET!

‘Samen genieten
van de waterrijke
omgeving’

Volg ons via

www.cuijkdoet.nl

Grip op je
financiën
Met de Rabo app je
bankzaken altijd bij de hand
Even snel je betaalpas blokkeren, je limiet
verhogen of een Rabo Betaalverzoek
sturen? Met de Rabo App regel je veel
geldzaken gemakkelijk zelf. Gewoon
onderweg, in de supermarkt of aan je eigen
keukentafel. Zo houd je eenvoudig grip op
je financiën.

rabobank.nl

Equicentrum “Sprong Vooruit”
Paardrijden voor iedereen!!

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

Catering op maat
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www.devalkhoevemill.nl

RECREATIEPARK ‘T LOO
CHALETS AAN ‘T WATER

creative
web
solutions

Beter gevonden worden
op Google?
Neem vrijblijvend contact op
v i a 04 86 - 76 4 0 0 0

Ko v e l 2 0 , C u i j k | w w w . w u x . n l

KOOKOO-MODE

TE KOOP - TE HUUR

LUXE VAKANTIECHALETS
Te huur vanaf € 280,- / Te koop vanaf € 121.550,- incl. BTW

PRE-LOVED FASHION
Mooie speciaalzaak in secondhand damesmode waar merkkleding in het midden en hogere
kwaliteitssegment te vinden is.
Klinkerstraat 25 5361 GV Grave
Annette de Beer 06–24 34 85 97
www.kookoo-mode.nl
Open dinsdag t/m zaterdag

www.teunarts.nl

Aktiemodel Vetego B11

Aktiemodel Vetego 02

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,-

3 motorig mét accu in leder vanaf € 1895,-

Verder ruim 230 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Verder ruim 230 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Aktiemodel Vetego B33

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,Verder ruim 270 modellen relaxfauteuils met handmatige verstelling

Nu: Zeer veel relaxfauteuils met sta
sta- op hulp extra scherp geprijsd en veelal direct uit voorraad leverbaar.
(In onze showroom vindt u ruim 90 modellen sta- op fauteuils)

Cadeaus - Bonbons - Kunst
Maasstraat 9
5361 GE Grave
Volg ons op Facebook via Apart & Zo voor
leuke acties!

Ruim 300 modellen relaxfauteuils

-

Zitcomfortspeciaalzaak sinds 1973

-

Op onze 1e verdieping altijd zo'n 100 á 150 Weg = Weg aanbiedingen direct uit voorraad leverbaar.

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. Op rotonde 'Erica' richting Wanroij, dan 3e links, 1e rechts.
Di-Wo-Do 10:00 - 17:30, Vr 10:00 - 21:00, Za 10:00 - 17:00 TEL. 0485 - 45 29 86
info@teunarts.nl
www.teunarts.nl

www.apartenzo.com

Wel degelijk.
Cuijk | Wijchen | Wanroij | Heesch | Boekel
Email: info@oovb.nl
Onze website vindt u op www.oovb.nl

Edo Verlichting,
brengt licht en
sfeer in huis!

Dorpstraat 23
6582 AL Heumen
 024 3586914

www.meijer-tax.nl
info@meijer-tax.nl

Schoolstraat 21 | 5451 AS Mill | 0485 - 47 01 08

www.edoverlichting.nl

Maasburg 30 5431 BR Cuijk Tel: 0485-3 1 0 3 2 7
w w w.faceb o ok.com/re adshop.c uijk. n l

Ook adverteren?

WIL JIJ JOUW BEDRIJF VOLGEND JAAR OOK ONDER DE AANDACHT
BRENGEN VAN MEER DAN 30.000 LEZERS?
MAIL DAN NAAR INFO@PLATTELANDVANCUIJK.NL MET DAARBIJ
JE GEGEVENS. DAN STUREN WE JE ONZE TARIEVENLIJST TOE.

WWW.VERLINDEN.TV
Pastoor Jacobsstraat 34 | 5454 GN Sint Hubert | 0485-451291
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De 5 grootste
geheimen van het
Land van Cuijk

De mooiste fiets- en
wandelpaden

Het meest afwisselende
natuurgebied

Je kunt er heerlijk fietsen en
wandelen over brede paden, natuurgebieden en dóór het Oorlogsmuseum in Overloon, het eerste
museum ter wereld (!) waar je
dwars doorheen kunt fietsen.

Met UNESCO-gebied Maasheggen,
het oudste cultuurlandschap van
Nederland, en Natuurpoort Sint
Anthonis als de meest aansprekende
voorbeelden.

Het grootste geschiedenismuseum van Nederland
Bezoek de historische vestingstad
Grave, de voormalige Romeinse
nederzetting Cuijk, het oudste
bewoonde klooster van Nederland
(St. Agatha), Middeleeuwse
landgoederen en kastelen als
Tongelaar, Heerlijkheid Boxmeer
en de herinneringen aan de Slag
om Overloon.

De ongekende watersportmogelijkheden
Het oostelijke deel van het Land van
Cuijk ligt aan de Maas.
Een aantrekkelijk watersportgebied is
ook Kraaijenbergse Plassen.

Het Nederlandse antwoord
op La Dolce Vita
Het Land van Cuijk staat bekend om
Een Goei Leven. Heerlijk én eerlijk
eten, omringd door gastvrije en zorgzame mensen in een prachtige omgeving.

Nieuwsgierig? www.visitlandvancuijk.nl

Onze organisatie

VERRASSEND PLATTELAND VAN CUIJK
Zo’n vijftig kleinschalige ondernemers in de groene
ruimte zijn aangesloten bij het Verrassend Platteland
van Cuijk. Een vereniging die zich ten doel heeft
gesteld het (plattelands)toerisme in de regio te
bevorderen. Dat doen we al sinds 1999!
We promoten de regio én de bij ons aangesloten
ondernemers op verschillende manieren. Volg ons
bijvoorbeeld op Facebook (@plattelandvancuijk) en
leer onze leden nog beter kennen. En natuurlijk
geven we ieder jaar deze gratis gids uit, inclusief
verschillende fietsroutes.
Ons Plattelandsrondje mogen we niet vergeten.
Iedere derde zondag in mei kun je kennis maken
met een aantal van onze toeristische bedrijven.
Zij stellen speciaal voor deze dag hun bedrijf open en
organiseren leuke activiteiten. Gebruik hiervoor de
speciaal ontwikkelde fietsroutes of rij met de auto
naar de bedrijven die er voor jou uitspringen.
Nieuw dit jaar: deelnemers maken kans op tal
van mooie prijzen. Daar wil je toch bij zijn? Op
www.onsplattelandsrondje.nl lees je er alles over.

Volg ons op
PLATTELANDVANCUIJK

