
Land van

Heerlijke 

Ontmoetingen

Ga met een Groeter op weg 
naar een heerlijke ontmoeting

Gegroet!

Afspreken 
met een Groeter
Een afspraak met een Groeter 
is gratis. U spreekt alleen af of 
samen met een groep. Vooraf bepaalt u hoe 
lang u wilt afspreken. Voor meer informatie 
en het maken van afspraken kunt u terecht bij 
één van de 30 Toeristische Ontmoetingspunten 
in het Land van Cuijk, herkenbaar aan de 
groen-wit geruite vlag en het gevelbordje.

Onze Groeters, een uniek netwerk
De ‘Groeter’ is een wereldwijd fenomeen. 
Onder meer New York en Den Haag hebben 
hun eigen ‘Greeters’. Maar onze Groeters 
zijn uniek; zij vormen het grootste regionale 
Groeternetwerk van Nederland. 

“Zowel toeristen als inwoners zijn 
enthousiast en worden ‘geraakt’ 
door onze verhalen. Na afloop zijn 
de mensen oprecht dankbaar. 
Ik zie verwondering en interesse 
voor het alledaagse. Samen maken 
we van elke ontmoeting een 
heerlijke ontmoeting.”

Voor een overzicht van onze Toeristische Ontmoetingspunten 
kijk op www.heerlijkeontmoetingen.nl



Het Land van Cuijk wordt 
nog leuker samen met een 
Groeter 

U kent het wel. U bent lekker aan het fietsen of 
wandelen. Het zonnetje doet zijn best en u geniet van 
al het moois dat aan u voorbijtrekt. Maar weet u ook 
wat u ziet? Kent u het verhaal dat bij het kapelletje 
hoort dat u passeert? Of van die bunker in het 
landschap? 

(Her)ontdek het Land van Cuijk…
Gaat u samen op pad met een Groeter, dan (her)
ontdekt u het Land van Cuijk op een originele 
manier. De Groeter fietst of wandelt samen met u 
langs buitengewone plekken en vertelt u de mooiste 
verhalen. 

…aan de hand van een Groeter...
De Groeter is veelal geboren en getogen in de 
omgeving. Met veel passie vertelt hij of zij u verhalen 
over de geschiedenis, de natuur, cultuur en het water 
in het Land van Cuijk. Unieke verhalen, want het zijn 
de persoonlijke verhalen van de Groeter. 

…en beleef een heerlijke ontmoeting.
Een Groeter begint elke ontmoeting met 
de vraag: ‘Wat wilt u graag zien?’  
Zo start u een tocht door de 
omgeving vol verhalen 
en prachtige ontmoetingen. 
Een bijzondere kans om 
het Land van Cuijk te 
ontdekken op een andere 
manier dan u gewend bent: 
persoonlijk, aansprekend en 
verrassend. 

DUITS LIJNTJE
De vroegere spoorlijn tussen Wesel en Boxtel – in de 
volksmond het “Duits lijntje” - vormde een van de 
belangrijkste verbindingen tussen Sint Petersburg 
in Rusland en Londen. Menig tsaar en koning die 
door Europa reisde stapte aan boord… Onze Groeter 
wandelt met u over de oude spoordijk, die nog steeds 
het Land van Cuijk doorkruist en vertelt u boeiende 
verhalen. 

DE MAASHEGGEN

Het Maasheggengebied is eeuwenoud en uniek voor 
West-Europa. Geniet te voet of met de fiets met onze 
Groeter van dit knusse gebied in de uiterwaarden 
van de Maas. Bewonder de karakteristieke mei- en 
sleedoornheggen of bezoek het nachtegalengebied. 
Geniet in ieder geval van de bijzondere verhalen uit dit 
bijzonder gebied.

KUNST EN CULTUUR IN CUIJK

Maak kennis met het Culturele Hart van 
Cuijk gelegen rondom De Sint Martinuskerk. 
Onze Groeter neemt u mee op pad. Naar de 
ommuurde beeldentuin en heemtuin, of het 
Museum Ceuclum waar archeologische vondsten, 
infopanelen en foto’s een goed beeld geven van 
de rijke en lange geschiedenis van Cuijk. 

GESCHIEDENIS EN RELIGIE VAN BOXMEER
Het Land van Cuijk is doorspekt met religie, zo ook 
Boxmeer. Daar staat één van de ongeveer 25 basilie-
ken die Nederland rijk is. Bovendien vindt daar jaar-
lijks de Heilige Bloedprocessie “De Vaart” plaats. Maar 
onze Groeter heeft nog meer verhalen zoals die over 
de blauwe mennekes en de zusters van Julie Postel. 
Wandelt u mee? 

TWEEDE WERELDOORLOG
De Tweede Wereldoorlog heeft een zwaar spoor 
getrokken door het Land van Cuijk. Onze Groeter 
kan u hier veel over vertellen. Hij is een gedreven 
verzamelaar van uniformen, gebruiksvoorwerpen en 
aanverwante spullen uit de periode rond de Tweede 
Wereldoorlog. Elk voorwerp heeft een eigen verhaal, 
dat hij graag uit de doeken doet bij een persoonlijke 
rondleiding. 

VIERLINGSBEEK, HEDEN EN VERLEDEN
Wist u dat Vierlingsbeek de geliefde plek van 
Koning Willem I was? Maak een wandeling door 
Vierlingsbeek met onze Groeter en u komt nog veel 
meer aan de weet over dit plaatsje in het dal van de 
Maas. Hij neemt u bovendien mee naar een van de 
oudste Joodse begraafplaatsen. 

“Soms wandelen mensen al jaren voorbij een gebouw. Ze vinden het mooi, 
maar… kennen het verhaal niet. Als ik het verhaal vertel, zie je de verbazing. 

Mooi wordt prachtig en interessant; die verbazing geeft mij als Groeter energie.”

Een selectie 
uit de diverse 

mogelijkheden:

Er zijn ook wandelingen door Grave, Groeningen en Overloon of over Landgoed De Barendonk in Beers. 


