KEILEUK!
Spannende kinderactiviteiten
in het Land van Cuijk

www.visitlandvancuijk.nl

Je hoeft je
niet te
vervelen in
het Land
van Cuijk.

Met jouw telefoon

Er is van alles te doen voor jou.

Ben je nieuwsgierig naar de Romeinse
geschiedenis van Cuijk? Bezoek dan het Romeinse
Buitenmuseum. Met een app Time Travel Cuijk, die
je gratis kunt downloaden via Google Play of de
Apple App Store, beleef je het bijzondere
Romeinse verleden van Cuijk in 3D!
www.buitenmuseumcuijk.nl/de-route

1. Ontdek Grave met de City Game

Los jij, met behulp van de Tijdverkenner, het
mysterie van Grave op? Download gratis de
citygame ‘Verloren in Grave’ op jouw telefoon en
ga op zoek naar de antwoorden op soms lastige
vragen. Geschikt voor gezinnen met kinderen van
10 jaar en ouder.
www.verloreningrave.nl

2. Rare jongens, die Romeinen!

Van avontuurlijke kabouterpaden en spannende
games in stad en natuur tot lekker ravotten in de
speeltuin en aapjes kijken in de dierentuin.
Trek jij er ook een dagje op uit met papa, mama,
broertje, zusje, opa, oma of vriendjes en
vriendinnetjes? Ben je benieuwd naar wat je in het
Land van Cuijk kunt beleven?
Wij hebben 25 leuke doe-activiteiten voor jou op
een rij gezet.

3. Vossenstreken

Maak een wandeling over Landgoed Tongelaar in
Mill en doe onderweg toffe opdrachten. Speciaal
voor kinderen van 5 tot 12 jaar is een route van 3
kilometer gemaakt. Download thuis alvast de app
‘Vossenstreken’, want op het kasteel is geen wifi!
www.vossenstrekenapp.com

Veel plezier in het
Land van Cuijk!

4. Zoek de schat van Ludolf

Je gaat met gps op zoek naar de schat van Ludolf
die ergens op het Landgoed De Barendonk in
Beers verborgen ligt. Leuk voor kinderen vanaf 10
jaar. Let op: reserveer tijdig de gps bij de receptie
van De Barendonk.
www.barendonk.nl

P.S. Er is natuurlijk nog veel meer te doen.
Kijk maar eens op
www.visitlandvancuijk.nl.
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Lekker sportief

Kabouter- & andere paden

5. Het water op!

10. Op zoek naar kabouters in het bos

12. Wandel door De Maasheggen

6. Heksenboomgolf

11. Doe het Beverdoepad

13. Loop het Ganzenpad

Ga zeilen, suppen of surfen bij zeilschool
Bij Ceulemans aan de Kraaijenbergse Plassen in
Beers. Wil je een zomercursus volgen, kijk voor het
programma op
www.bijceulemans.nl/nl/zeilschool

Ga op zoek naar de kabouters in de bossen van
Sint Anthonis. Speciaal voor kinderen van 3 tot 7
jaar is een kabouterpad gemaakt. Haal de
puntmuts en de knapzak bij De Heksenboom.
www.heksenboom.nl

Een heel bijzondere variant op golf: je loopt door
de omgeving van De Heksenboom en moet
proberen om dat wat er op de foto’s (op jouw deelnameformulier!) staat met de bal te raken.
www.heksenboom.nl

Het Beverdoepad is een nieuw avonturenpad voor
jonge kinderen in Langenboom. Langs het pad
spot je wilde bosdieren. Scan de QR-code en de
dieren geven leuke opdrachten.
De ingang van het Beverdoepad ligt bij het bospad
aan de Berkenlaan in Langenboom.

7. Waterpret

Maak een kort ommetje, samen met papa,
mama, opa of oma, door De Maasheggen.
De gezinswandelroute De Pontipad is leerzaam
én leuk.
www.ivn.nl/afdeling/de-maasvallei/natuurroutes

Nieuwsgierig naar wat de mooiste plekjes van
Landgoed Tongelaar zijn? Loop het Ganzenpad
en ontdek de kikkerpoel, het reëenbosje, de
dassenburcht en een vossenhol.
(lees verder op pagina 8)

Als de temperaturen oplopen ga je lekker
spetteren in het water van recreatieplas De Kuilen,
tussen Mill en Langenboom, of in de Radioplassen
in Stevensbeek.

8. Op paard of pony

Ga samen met vriendjes of vriendinnetjes
paardrijden bij manege Sprong Vooruit in Oeffelt.
Op de website staat welke mogelijkheden er zijn.
www.sprongvooruit.com

9. Sla een balletje

Help Koning Thorvald de poort naar Walhalla
te openen op de midgetgolfbaan ‘De slag om
Walhalla’ op Avonturenpark De Bergen in
Wanroij. Met geluiden én speciale effecten.
www.avonturenparkdebergen.nl/dagrecreatie/
adventuregolf/
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www.landvancuijk.nl/plattegrond

Bekijk ook de interactieve plattegronden van de 9 reisbestemmingen in het Land van Cuijk:

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

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

(vervolg van pagina 5)
Wandelroutekaarten zijn verkrijgbaar in het
infopunt in het kasteel. Op de achterzijde van de
routekaart staan bijzondere vogels om te spotten.
www.kasteeltongelaar.nl/wandelen

17. Word jij de volgende ‘held op sokken’?
Ben jij ook benieuwd naar de verhalen van én
over de echte helden van het Land van Cuijk?
Maak drie leuke puzzelwandelingen langs
‘helden op sokkels’.
De drie routes gaan door de stad Grave, langs
het water van De Kuilen in Mill en door het bos
in Overloon.
De Sokkeltocht is een aanrader voor iedereen
van 7 jaar en ouder.

14. Op zoek naar Barendje Onk

Ken je Barendje Onk al? Hij is een bekende
kabouter op Landgoed de Barendonk in Beers.
Als je het kabouterpad loopt, bestaat de kans dat
je hem tegenkomt. Leuk en leerzaam voor
kinderen tot 10 jaar.
Het kabouterpadboekje kun je ophalen bij de
receptie. Daar liggen ook de kaboutermutsen.
www.barendonk.nl

www.sokkeltocht.nl

15. Ga op pad met kabouter Oele

Samen met de jarige kabouter Oele ga je in het
centrum van Sint Anthonis op zoek naar zijn
dierenvriendjes.
Download de gratis app en ga op pad.
www.geocaching.com/geocache/GC90PQJ_
kabouter-oeles-feestje

16. Ook kabouters in Boxmeer

Kom je wel eens in het mooie Brestbos in
Boxmeer? Dan ken je ongetwijfeld al het
kabouterpad. De start is bij het parkeerterrein
aan de Broekstraat. Onderweg voer je leuke
opdrachten uit.
samenboxmeer.nl/pagina/het-kabouterpadboxmeer
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Heerlijk spelen

En verder
(onder meer)…

18. Speeltuin Gewoon Buiten

De gratis buitenspeeltuin Gewoon Buiten is
gelegen in het prachtige museumpark in de
bossen van Overloon. Veel speeltoestellen zijn ook
geschikt voor kinderen met een beperking.
Lees meer over deze bijzondere speeltuin op
www.speeltuingewoonbuitenoverloon.nl

22. Ga op expeditie in ZooParc

In ZooParc Overloon zie en hoor je dieren van over
de hele wereld. En natuurlijk is er ook een mooie
speeltuin. Ga je ook mee op expeditie?
www.zooparc.nl

19. Ontdek de Sprookjespeeltuin

23. Oorlogsmuseum Overloon

Lekker dollen in de ballenbak, klimmen op de
touwbrug, springen op het springkussen en op de
trampoline, van de glijbaan, schommelen en nog
veel meer in het Speelkasteel van De Zeven
Dwergen in Sint Agatha.
www.dezevendwergen.nl

Hoe erg oorlog is en hoe blij wij mogen zijn met
onze vrijheid merk je tijdens een bezoek aan het
indrukwekkende Oorlogsmuseum in Overloon. Je
wordt gevraagd keuzes te maken: wat zou jij hebben gedaan als het nu oorlog in Nederland was?
www.oorlogsmuseum.nl

20. Beleef avonturen in De Bergen

24. Word een echte boer of boerin!

Wil je meehelpen met het naar huis halen van de
100 koeien uit de wei en het voeren van de kalfjes?
Ga dan “buurten” met boerin Sonja van Bezoekboerderij Vermeulen in Sint Hubert.
boerderijvermeulen.com/buurten-met-de-boerin/

In Avonturenpark De Bergen vind je misschien wel
de mooiste binnenspeeltuin van Nederland. En als
het lekker weer is kun je ook zandkastelen bouwen
bij het strandbad of lekker klimmen en klauteren
op de diverse speeltoestellen en attracties in het
park.
www.avonturenparkdebergen.nl

25. De fabels van De Maasheggen

Weet jij welke avontuurlijke dieren er in De
Maasheggen wonen en wat zij meemaken? Stap
op de fiets en doe de Fabelroute van 15 kilometer. Stap onderweg af bij de routepaaltjes en lees
of beluister, na het scannen van de Qr-code, de
eigentijdse fabels.
www.maasheggenunesco.com/fabelroute

21. Speeltuin in Mill

Aan de Uilweg in Mill ligt een mooie speeltuin met
uitdagende speeltoestellen. Er is koffie, frisdrank,
ijs en snoep te koop, maar er mag natuurlijk ook
gepicknickt worden.
www.devalkhoevemill.nl/speeltuin/
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