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JAARPLAN VISIT LAND VAN CUIJK 2023 
 
 
1. 
Terug- én vooruitblik 
 
2022 was ook voor Visit Land van Cuijk een jaar van verandering: 

• vijf voormalige gemeenten (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) zijn 
per 1 januari 2022 samengegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  
Visit Land van Cuijk heeft nu nog met slechts één wethouder, één ambtelijke organisatie en 
één budgetverantwoordelijke te maken.  
De contacten met de gemeente Land van Cuijk zijn in het afgelopen jaar in een prettige en 
constructieve sfeer verlopen. Viermaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats. Daarnaast 
is er met enige regelmaat een ambtelijk overleg, waarbij namens Visit Land van Cuijk de 
toeristisch manager aansluit; 

• onze organisatie heeft in 2022 een naamswijziging ondergaan: van Regionaal Bureau voor 
Toerisme Land van Cuijk naar Visit Land van Cuijk. Gelijktijdig is ook de organisatiestructuur 
(van dagelijks én algemeen bestuur naar één bestuur) gewijzigd, zijn de statuten aangepast en 
is het bestuur uitgebreid van drie naar vijf leden; 

• Visit Land van Cuijk heeft de samenwerking met collega-organisaties en partners in 2022 
geïntensiveerd, in de overtuiging dat (meer) samenwerken noodzakelijk is om ook in de 
toekomst het Land van Cuijk succesvol te kunnen promoten. 

 
Meer toeristische bezoek aan Land van Cuijk 
In het najaar van 2022 hebben wij, voor het derde jaar op rij, een enquête gehouden onder de 
toeristische ondernemers en organisaties in het Land van Cuijk. Wij hebben hen gevraagd naar het 
verloop van het seizoen 2022 en naar hun mening over de door ons ontwikkelde promotiemiddelen. 
 
De resultaten zijn goed te noemen. In vergelijking met een jaar eerder (2021) 

• heeft 58% van de respondenten meer bezoekers ontvangen. 30% heeft evenveel gasten 
ontvangen; 

• waarderen ondernemers het afgelopen seizoen met het (afgeronde) rapportcijfer 7,9. Dat is 
drie-tiende punt hoger dan in het jaar ervoor; 

• krijgt de online vakantiebeurs een ruime voldoende: 6,5 (half punt hoger dan in 2021); 
• is het Fiets & Wandelboekje met een rapportcijfer van 8,1 wederom het best gewaardeerde 

promotiemiddel; 
• wordt de Vakantiekrant gewaardeerd met een 7,8. Dat is liefst acht-tiende punt hoger dan het 

jaar ervoor. 
 
Voor sommige toeristische ondernemers is 2022 al het derde achtereenvolgende ‘plusjaar’. Het laat 
zien dat de toeristische sector -en daarmee de betekenis ervan voor het Land van Cuijk- blijft groeien. 
Dat is niet alleen relevant voor de ondernemers en de organisaties die er hun boterham mee 
verdienen, maar ook voor alle anderen die profiteren van meer bezoek aan onze regio. 
 
Dat het Land van Cuijk door steeds meer toeristen wordt gezien als een aantrekkelijke 
reisbestemming, is te danken aan 

• de ondernemers, die zich met grote betrokken- én bevlogenheid blijven inzetten voor hun 
bedrijf en -steeds vaker- ook voor hun omgeving; 

• de gemeente Land van Cuijk, die het belang van toerisme inziet en ook bereid is dat te 
ondersteunen; 
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• de lokale en regionale toeristische platforms en organisaties die initiatieven, ondernemers en 
vrijwilligers samenbrengen en tot (extra) bloei laten komen; 

• de inspanningen van Visit Land van Cuijk, die ook in 2022 vooral gericht waren op de promotie 
van de toeristische kwaliteiten van onze regio. 

 
Verwachtingen voor 2023  
Is er reden voor blijvend optimisme? De toeristische sector in Nederland is herstellende. Dat is vooral 
te danken aan Nederlandse toeristen die om uiteenlopende redenen -sommigen hebben de 
schoonheid van hun eigen land herontdekt, anderen kiezen er om financiële redenen voor om niet of 
minder vaak naar het buitenland te gaan- dichterbij huis op vakantie gaan.  
Uit prognoses van economen van grootbanken spreekt echter ook bezorgdheid over 2023: 

• de verblijfsrecreatie heeft een goed jaar achter de rug. Voor 2023 wordt een stabilisatie 
voorspeld; 

• de cultuursector en de bioscopen hebben een lastig derde kwartaal achter de rug. Vanwege 
het relatief mooie weer bleven ook de bezoekcijfers aan indoorattracties achter. Bij 
outdoordagattracties spelen deze problemen minder. De verwachting is dat in 2023 het 
bezoek aan onder meer musea en dagattracties iets zal toenemen; 

• de horeca staat ook in 2023 onder zware druk. De meeste horecabedrijven hebben te maken 
met stijgende energieprijzen, hogere loonkosten toe door personeelstekorten en hogere 
inkoopprijzen van grondstoffen.  

 
Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het toerisme in het Land van Cuijk? 
Dat valt lastig te voorspellen. Een belangrijk verschil met steden en regio’s die in sterke(re) mate 
afhankelijk zijn van de inkomsten uit toerisme is dat het Land van Cuijk relatief veel kleine 
verblijfsaccommodaties en weinig grote publiekstrekkers telt. Bovendien zijn veel eigenaren van 
verblijfsaccommodaties financieel niet volledig afhankelijk van de opbrengsten uit het toeristisch 
bedrijf. Dat maakt dat de voorspelde schommelingen in bezettingsgraden en bezoekcijfers in onze 
regio minder hard doorwerken. 
Dat geldt in mindere mate voor de horeca. De positie van veel horecabedrijven in het Land van Cuijk is 
goed vergelijkbaar met die van collega’s elders in Nederland. 
 
2.  
ToerismePartners Land van Cuijk 
 
Visit Land van Cuijk bouwt, nu ook officieel, aan een toeristische community in het Land van Cuijk. In 
die community werken onder meer toeristische ondernemers en organisaties, gemeente, platforms en 
maatschappelijke partners samen om het Land van Cuijk nog beter te kunnen promoten als een 
aantrekkelijke reisbestemming.  
Deelname aan ToerismePartners Land van Cuijk is gratis. Met het oprichten van een community willen 
wij op de eerste plaats de betrokkenheid bij en de trots op onze mooie regio te vergroten; we hebben 
geen winstoogmerk.  
Wij hopen en verwachten in 2023 minstens 50 ToerismePartners te kunnen verwelkomen. 
 
Voor veel ondernemers en organisaties wordt deelnemen aan een community écht interessant als aan 
de samenwerking ook aantrekkelijke voordelen verbonden zijn. 
Wij bieden in 2023 de onderstaande voordelen: 

ü concrete invloed op onze plannen voor de promotie van toerisme in het Land van Cuijk; 
ü kosteloze deelname aan ons kennisprogramma SamenScholing (minimaal vier 

kennisbijeenkomsten in 2023); 
ü gratis deelname aan de Online Vakantiebeurs 2023; 
ü 15% korting op jouw advertentie in het Fiets & Wandelboekje en/of de Vakantiekrant 2023. 
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ü toegang tot onze fotobeeldbank; 
ü voorrang voor jouw bedrijf als wij op verzoek van influencers een programma voor een 

werkbezoek samenstellen. 
 
In 2023 peilen we onder de partners de eventuele behoefte aan extra activiteiten. Mocht die behoefte 
bestaan dan gaan we, samen met partners, ‘pluspakketten’ uitwerken. ToerismePartners Land van 
Cuijk kunnen die vervolgens tegen een gereduceerd tarief afnemen. 
 
Bij een community gaat het om samenwerken op basis van wederkerigheid. Wij zien samenwerking als 
‘geven en nemen’. Zodat we er samen beter van worden. 
Wij verwachten daarom van ToerismePartners dat zij ambassadeur van het Land van Cuijk willen zijn. 
Dat zij de promotiemiddelen van het Land van Cuijk aan hun gasten aanbieden en op hun eigen 
kanalen (website, sociale media) ook verwijzen naar wat er in het Land van Cuijk te beleven valt.  
Wij gaan in 2023 regelmatig, steekproefsgewijs, na of ToerismePartners ook aan die verwachting 
voldoen en zullen hen erop aanspreken als dat niet het geval is. 
 
ToerismePartners is géén belangenbehartiger voor de toeristische ondernemers en organisaties in het 
Land van Cuijk. Die rol is én blijft weggelegd voor (branche)organisaties als HISWA-Recron, Koninklijke 
Horeca Nederland en SVR.  
ToerismePartners richt zich uitsluitend op wat ervoor nodig is om het Land van Cuijk te laten ervaren 
als een aantrekkelijke toeristische bestemming. Dat kan variëren van het maken en verspreiden van 
promotiemiddelen tot en met het helpen bij het ontwikkelen van nieuw toeristisch aanbod 
 
3. 
Promotiemiddelen 2023 
 
Onze primaire opdracht is om het Land van Cuijk als een aantrekkelijke toeristische bestemming in de 
markt te zetten – en zo het toeristisch bezoek aan onze regio te stimuleren en, als resultaat daarvan, 
de toeristische bestedingen te laten toenemen.  
In onze in mei 2021 vastgestelde meerjarenvisie is uitgelegd wat het belang van een florerende 
toeristische sector is voor de welvaart en het welzijn van de Land van Cuijkenaren. Voor een nadere 
toelichting verwijzen wij kortheidshalve naar die visie. 
 
We onderscheiden ook in 2023 drie publieksgroepen 

1. Zij die overwegen te komen (potentiële bezoekers) 
wij willen vakantiegangers verleiden om, liefst meerdere dagen, naar het Land van Cuijk te 
komen. Zij komen overwegend uit Nederland – en dan met name uit de provincies Zuid-
Holland, Gelderland en Brabant. 

2. Zij die er al zijn (aanwezige bezoekers) 
wij willen bezoekers, die in het Land van Cuijk te gast zijn, letterlijk en figuurlijk ‘uit de tent 
lokken’ en hen bewegen om andere delen/bezienswaardigheden te bezoeken. Idealiter leidt 
dat tot verlenging van hun verblijf in de regio, een herhaalbezoek in de toekomst of een 
positieve review. 

3. Zij die er wonen (eigen inwoners van het Land van Cuijk) 
wij willen inwoners van het Land van Cuijk stimuleren om hun eigen achtertuin te gaan 
ontdekken en hun enthousiasme over wat zij zien of meemaken te delen met andere 
(potentieel) geïnteresseerden. 

 
Ons portfolio aan promotiemiddelen is in 2023 gelijk aan de twee voorgaande jaren. We gaan het 
vooral béter doen. Daarbij houden we uiteraard rekening met de opmerkingen en suggesties die wij in 
het afgelopen jaar (onder meer als reactie op de enquête) van ondernemers en gasten ontvingen. 
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We leggen de lat dus hoger in 2023. In eerste instantie voor onszelf. Wij hopen zo anderen te 
stimuleren dat ook te doen, zodat wij samen in staat zijn om de gasten die naar onze regio komen een 
kwalitatief nog beter aanbod te bieden. 
 
In 2023 ontwikkelen we: 
 

1. Online vakantiebeurs 
Van 1 februari tot en met 1 juli 2023 organiseert Visit Land van Cuijk de derde Online 
Vakantiebeurs: www.vakantieineigenlandvancuijk.nl. Het Land van Cuijk is nog steeds de enige 
toeristische bestemming in Nederland die een eigen digitale vakantiebeurs houdt. 
De beurs is vijf maanden lang, 24 uur per dag, te bezoeken. Het is het perfecte online podium 
voor toeristische organisaties en ondernemers, die zich laagdrempelig willen presenteren aan 
potentiële bezoekers.  
 
Wat doen we in 2023 anders? 
We hebben in de afgelopen twee jaar veel geleerd over hoe bezoekers naar onze Online 
Vakantiebeurs komen en wat ze daar komen doen.  
In 2023 maken we de beurs interactiever. Dat doen we samen met de deelnemende bedrijven 
en organisaties. De beurs krijgt een eigen gastvrouw, die bij het openen van de beurspagina 
de bezoekers welkom heet. 
De deelnemers aan de beurs stellen we in de gelegenheid om ‘persoonlijker contact’ te maken 
met de bezoekers, zonder dat het de ondernemers veel extra tijd kost. Wij stemmen vooraf 
met alle deelnemers af hoe zij zich op de beurs kunnen presenteren. 
Verder vervangen we het Welkomstpakket van afgelopen jaar door een Voorpretpakket. Wij 
willen de aanvragers van een pakket niet alleen laten zien hoe mooi het is in het Land van 
Cuijk, maar ze ook alvast de voorpret van een eventueel bezoek aan onze regio laten beleven. 
Tot slot brengen we géén kosten in rekening voor onze ToerismePartners Land van Cuijk.  
 

2. Fiets & Wandelboekje 2023 
Ons best gewaardeerde promotiemiddel is, zo blijkt uit de enquête die wij in het najaar 
hebben gehouden, het Fiets & Wandelboekje. Wij hebben dus geen reden om het Fiets & 
Wandelboekje te vervangen of er veel aan te veranderen.  
 
Ook in 2023 wordt het een handzaam boekje met vooral veel fiets- en wandelroutes. 
Verreweg de meeste routes lopen langs bestaande knooppunten. Ze hebben verschillende 
lengtes (van kort naar lang) en thema’s en zijn over het hele Land van Cuijk verspreid. Alle 
routebeschrijvingen worden begin 2023 geactualiseerd. Waar nodig worden routes vervangen 
door nog betere of mooiere. 
Het Fiets & Wandelboekje 2023 komt rond 1 februari beschikbaar. De oplage is, net als vorig 
jaar, 15.000 exemplaren. Er komt ook een digitale versie beschikbaar die je, bijvoorbeeld als 
bijlage bij een boekingsbevestiging, naar toekomstige bezoekers kunt sturen. 
 

3. Vakantiekrant 2023 
Zoals in afgelopen jaren brengen we ook deze zomer een Vakantiekrant uit. De Vakantiekrant 
biedt vakantievierders een goed overzicht van wat er in de zomermaanden van 2023 in het 
Land van Cuijk te beleven valt. De Vakantiekrant wordt verspreid via de 
verblijfsaccommodaties in de regio, de vele Toeristische Informatiepunten en een aantal 
openbare gelegenheden. 
Met het uitgebreide overzicht van wat er te doen is in het Land van Cuijk willen we 
vakantiegangers letterlijk ‘uit de tent lokken’. We willen zowel de bezoekers van buiten de 
regio als ook de eigen inwoners in beweging brengen om tijdens hun vakantie ook andere 
plekken in het Land van Cuijk te ontdekken.  
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De Vakantiekrant telde afgelopen jaar 28 pagina’s, gedrukt op krantenpapier en in het formaat 
A3. De definitieve oplage maken we mede afhankelijk van de dan geldende drukwerprijzen en 
is daarom nog niet definitief bepaald, maar wordt waarschijnlijk 10.000 exemplaren. 
 
Dat het voor veel horecabedrijven nog steeds geen gemakkelijke tijd is in de inleiding van dit 
jaarplan toegelicht. Om die reden herhalen we onze succesvolle actie van de afgelopen twee 
jaren, waarbij we restaurants en cafés in het Land van Cuijk de mogelijkheid bieden om voor 
een scherp geprijsd tarief een advertentie te plaatsen in de Vakantiekrant. 
 

4. Online campagnes 
In 2022 hebben we een aantal campagnes ontwikkeld, waarvan Zomer van een Goei Leven (in 
samenwerking met stichting Goei Leven) en Maas in het Midden (in samenwerking met Visit 
Noord-Limburg) de opvallendste voorbeelden waren. Het waren campagnes die zowel offline 
als online zijn gepromoot.  
In 2022 hebben we, steviger dan in de voorgaande jaren, ingezet op online aanwezigheid 
(Facebook, Instagram). Wij werken daarvoor samen met het bureau Social Noot. Over die 
samenwerking zijn wij zeer tevreden. We zien positieve resultaten van onze gezamenlijke 
inspanningen op social media: meer bereik, meer volgers en meer interactie.  
In 2023 continueren we daarom de samenwerking met Social Noot. Zoals we voor de andere 
promotiemiddelen ook blijven samenwerken met onze langjarige partners Cybox internet & 
communicatie en Eefke Peeters. Ook die samenwerking zetten we in 2023 door. 
Om de synergie tussen de verschillende middelen en kanalen te vergroten komen we met 
Cybox, Eefke Peeters en Social Noot maandelijks bijeen, niet alleen om de stand van zaken 
met betrekking tot de promotiemiddelen door te nemen maar ook eventuele verbeterkansen 
te bespreken. 
 

5. KeiLeuk 
Van avontuurlijke kabouterpaden en spannende games in stad en natuur tot lekker ravotten in 
de speeltuin en aapjes kijken in de zoo; ook voor gezinnen met kinderen valt er veel te 
beleven in het Land van Cuijk. Wij hebben in 2022 in een folder 25 leuke activiteiten voor 
kinderen samengebracht. De folder is goed ontvangen. Daarom wordt begin 2023 de editie 
van 2022 geactualiseerd en opnieuw gedrukt. 
 

 jan feb mrt apr mei jun juli aug sept okt nov dec 

promotiemiddelen                         
online vakantiebeurs                         
Fiets & Wandelboekje                         
Vakantiekrant                         
KeiLeuk (gezinsuitjes)                         
aanpassing website                         

             
campagnes             
Zomer Goei Leven 2023                         
Winter Goei Leven 2022                         
Winter Goei Leven 2023                         
Maas in het Midden                         
Sokkeltocht                         
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4. 
Kennisprogramma SamenScholing 
 
De werkzaamheden van Visit Land van Cuijk steunen al langer op vier pijlers. De promotie van 
toeristisch Land van Cuijk is veruit de belangrijkste pijler, maar wij ondersteunen ook Toeristische 
Informatiepunten en groeters bij hun activiteiten (pijler 2) én helpen bij de ontwikkeling van nieuwe 
toeristisch aanbod. Dat laatste doen wij door actief betrokken te zijn bij de uitwerking van nieuwe 
concepten (pijler 3) maar ook de kennis en vaardigheden van ondernemers te vergroten (pijler 4).  
In 2023 geven daar verder inhoud aan door aan ondernemers en organisaties het kennisprogramma 
SamenScholing aan te bieden.  
Het kennisprogramma omvat: 

• de organisatie van een startbijeenkomst toeristische seizoen (voorjaar 2023) en een 
Inspiratiedag (najaar 2023); 

• het aanbieden van twee trainingen: reviewmanagement (in samenwerking met VisitBrabant; 
voorjaar 2023) en gebruik van sociale media (in samenwerking met Social Noot; najaar 2023); 

• een e-learning over het Land van Cuijk, in samenwerking met VisitBrabant. De e-learning is in 
2022 vernieuwd. De gratis training is bedoeld voor iedereen die zijn of haar kennis over 
toeristisch Land van Cuijk wil vergroten. In niet meer dan een half uur worden de deelnemers 
meegenomen door en langs de toeristische bezienswaardigheden van het Land van Cuijk. Aan 
het einde van de training volgt een toets met tien vragen. Wie er minstens zes goed heeft 
beantwoord ontvangt, via mail, een oorkonde. De e-training is te vinden op 
https://elearning.visitbrabant.com. De training kan op elk moment van de dag én op elke plek 
worden gedaan. Het enige wat van deelnemers wordt gevraagd is een (gratis) inlogaccount 
aan te maken. 

 
5. 
Samenwerking  
 
Om de toeristische kwaliteiten van het Land van Cuijk onder een nog bredere aandacht te brengen en 
maximaal gebruik te maken van onze beperkte financiële mogelijkheden werken wij met veel partners 
samen. Soms alleen aan specifieke campagnes, soms gaat de samenwerking verder dan dat, zoals met 
Cybox, Eefke Peeters en Social Noot. 
 
In 2023 werken we met partners aan de volgende campagnes en activiteiten: 

• Lokale en regionale toeristisch-recreatieve platforms 
Sinds eind 2021 zijn de platforms niet meer vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van 
het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (nu: Visit Land van Cuijk). Onze contacten 
met de platforms zijn nu minder formeel, maar wél intact gebleven. Wij organiseren minstens 
vier keer per jaar een overleg met de platforms. 
De platforms zelf zoeken ook meer samenwerking. Dat heeft geleid tot het idee om in het 
tweede weekeinde van juli een gezamenlijke activiteit te organiseren waarbij fietsen centraal 
staat. Visit Land van Cuijk gaat dat evenement ondersteunen met gerichte promotionele 
activiteiten; 

• Zomer van een Goei Leven / Winter van een Goei Leven, samen met stichting Goei Leven. 
Tijdens de Zomer van een Goei Leven 2022 hebben wij voor het eerst een select aantal 
evenementen in het Land van Cuijk onder één gezamenlijke noemer in de etalage gezet. Door 
deze evenementen in één kalender te bundelen laten wij inwoners en bezoekers van het Land 
van Cuijk zien hoe bijzonder, divers én aantrekkelijk onze regio is. 
De Zomer van een Goei Leven krijgt in 2023 een vervolg én een spinoff (Winter van een Goei 
Leven). De kalender wordt wederom samengesteld in overleg met stichting Goei Leven. Lokale 
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en regionale evenementorganisatoren, de toeristische platforms en organisaties als Land van 
Cuijk Boert Bewust worden actief uitgenodigd om evenementen aan te dragen. 

• Maas in het Midden, samen met Visit Noord-Limburg.  
De campagne Maas in het Midden is bedoeld om meer toeristen en dagrecreanten te 
interesseren om naar Land van Cuijk en Noord-Limburg te komen. De ligging van beide regio’s 
aan de Maas speelt in de campagne de hoofdrol. Worden het Land van Cuijk en Noord-
Limburg ieder afzonderlijk door de Maas begrensd, voor ons samen is de Maas een blauwe 
ader die dwars door onze gebieden loopt en die ons op een natuurlijke wijze met elkaar 
verbindt. 
De campagne ‘Maas in het Midden’ voert de slogan ‘Bekijk het eens van de andere kan!’. De 
Maas verbindt het bourgondische Noord-Limburg met het ‘goeie leven’ van het Brabantse 
Land van Cuijk. Wij willen met deze campagne laten zien hoe leuk het kan zijn om de Maas 
over te steken en met eigen ogen te gaan bekijken hoe interessant het aan de andere kant van 
die Maas is. 

• Toeristische Informatiepunten 
In 2023 maken een scherper onderscheid tussen Toeristische Informatiepunten die specifiek 
zijn ingericht voor de ontvangst van toeristen die meer over onze regio willen weten én 
recepties van verblijfsaccommodaties en horecagelegenheden waar informatie over de 
toeristische bezienswaardigheden van het Land van Cuijk te vinden is. In januari 2023 gaan we 
met de Toeristische Informatiepunten in gesprek over hoe wij dat onderscheid zien en wat dat 
betekent voor bijvoorbeeld uitstraling en promotie. 
In 2023 nemen we afscheid van twee Toeristische Informatiepunten en komen er minstens 
drie nieuwe punten bij; 

• Digitale boekingsmodule groeters 
Sinds de zomer van 2022 is het mogelijk digitaal te reserveren voor groeteractiviteiten 
(wandelingen, fietstochten en rondleidingen) in het Land van Cuijk. Op de website 
rondleidingen.landvancuijk.nl staat een overzicht van alle groeteractiviteiten, met vanaf het 
voorjaar de data waarop ze plaatsvinden én hoe ze eenvoudig geboekt kunnen worden. 
Alle activiteiten worden begeleid door lokale gidsen, ook wel ‘groeters’ genoemd. De gidsen 
zijn vrijwilligers die de omgeving op hun duimpje kennen en zo de deelnemers kunnen 
meenemen naar plekken waar zij anders wellicht niet zouden komen. Met veel plezier én 
passie vertellen zij onderweg de vaak unieke verhalen die verbonden zijn aan de locaties en 
gebouwen die worden bezocht. De meeste groeteractiviteiten zijn gratis. Soms wordt een 
kleine financiële bijdrage gevraagd. 
Wij benaderen in 2023 alle bij ons bekende groetergroepen met de vraag of zij ook op de 
digitale boekingsmodule willen aansluiten; 

• Sokkeltocht  
Twee jaar geleden hebben we, samen met het communicatiebureau Di-visie, de Sokkeltocht 
geïntroduceerd, een serie van drie wandelingen langs ‘helden op sokkels’. De tochten lopen 
door de stad Grave, langs het water van De Kuilen in Mill en door de bossen van Overloon. 
Onderweg vervul je opdrachten die cijfers en letters opleveren voor een unieke code. Heb je 
de code(s) gekraakt, dan maak je kans op een leuke prijs. 
Vanaf 1 januari 2023 kunnen de wandelingen gratis worden gedownload. Voorheen kostten 
de drie speurtochten samen € 7,50. Bovendien kunnen voortaan de unieke Land van Cuijk 
Heldensokken ook worden aangeschaft als je geen Sokkeltocht wandelt.  

 
6. 
Toeristisch concept 
 
Bij de start van het toenmalige Regionaal Bureau voor Toerisme heeft het bureau TNR Advies 
uitgebreid onderzoek gedaan naar het DNA van deze regio. Dat heeft geresulteerd in de introductie 
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van het toeristisch concept Land van Heerlijke Ontmoetingen. Dat bleek in de praktijk toch lastiger 
implementeerbaar dan verwacht; vandaar dat in de afgelopen jaren het toeristisch concept langzaam 
maar zeker is uitgefaseerd en we nu voor de keuze staan om een nieuw concept te ontwikkelen. 
Voorwaarde voor een aansprekend concept is dat het past bij wat het Land van Cuijk ís, maar 
gelijktijdig voldoende onderscheidend is. Het Land van Cuijk is een relatief kleine speler binnen een 
groot speelveld van toeristische steden en regio’s. Iedereen probeert op zijn of haar manier vaak 
dezelfde groepen van toeristen aan te spreken. Wil je opvallen dan moet je je onderscheiden. In 
strategische keuzes, in thema’s, in vormgeving, in beelden en in slogan(s).  
In 2023 gaan we (verder)n op zoek naar het échte onderscheidende vermogen van het Land van Cuijk. 
In 2024 willen we aan de slag met een nieuw toeristisch concept, dat daar op gebaseerd is. 
 
In de loop van 2023 wordt ook duidelijk of en zo ja hoe we van het nieuwe beeldmerk van de 
gemeente Land van Cuijk gebruik mogen maken. 
 
7. 
Organisatie  
 
Het bestuur van Visit Land van Cuijk bestaat per 1 januari 2023 uit: 

• Pierre Bos uit Sint Anthonis (voorzitter) 
• Frans van Schayik uit Langenboom (secretaris) 
• Joop Verbruggen uit Cuijk (penningmeester) 
• Tessa Hermanussen uit Beers (lid) 
• Piet Verbeeten uit Vierlingsbeek (lid) 

 
Joop Verbruggen stopt in 2023 als penningmeester. Het bestuur is op zoek naar een opvolger. 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 15 september 2022 is een rooster van aftreden vastgesteld, met 
de volgende uitgangspunten: 

• maximale bestuursperiode van 8 jaar, vanaf eerstvolgende herverkiezing.  
• niet meer dan twee aftredende bestuursleden per jaar; 
• herverkiezing van bestuursleden wordt vast agendapunt in de eerste vergadering na de 

zomervakantie; 
• als bestuursleden tussentijds besluiten te stoppen neemt zijn of haar opvolger automatisch 

zijn of haar plek in het aftreedschema in, met dien verstande dat ook voor het nieuwe 
bestuurslid de maximale bestuursperiode van toepassing is. 

 
In 2023 zijn Joop Verbruggen (niet herkiesbaar) en Piet Verbeeten aftredend. 
 
Voor de uitvoerende werkzaamheden maakt Visit Land van Cuijk gebruik van de diensten van Erik 
Jansen (toeristisch manager) en Suzanne van Alem (coördinator). Zij zijn beiden voor 16 uur per week 
aan Visit Land van Cuijk verbonden. Ook in 2023. 
 
 


