
Van 5 mei t/m 24 september 2017 
Fiets- en wandelroute van 10,4 kilometer met 
30 kunstwerken gelegen aan de route.
www.kunstinlandvancuijk.nl
www.ontdekmill.nl

Een zomerlang 
Kuilen-Kunst
Kunstroute Mill-Langenboom  
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Langenboom   0486 43 11 53
www.wokdebeleving.nl

www.wokdebeleving.nl

Tijdens “Een zomerlang Kuilen-Kunst “ is ons ter-
ras geopend vanaf 12.00 uur voor een kopje koffie 
of fris met iets lekkers. Voor lunch en diner vraag 

naar de mogelijkheden.  Amy 0486 43 11 53
maandag en dinsdag gesloten - ruime parkeer gelegenheid

*Prijzen zijn exclusief de drank
Kinderen van 1 tot en met 11 jaar  € 1,00 p.j.

Lunch of 
diner vanaf 
€ 13,95 p.p.

Buffet, 
wok en
bakplaat
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Welkom in natuur/wandel/recreatiegebied De Kuilen

Recreatiegebied De Kuilen is het gehele jaar een prachtig gebied om in te fi etsen, 
wandelen en recreëren. Maar van 5 mei t/m 24 september 2017 kunt u iets bijzonders 
beleven in recreatiegebied De Kuilen. Maar liefst 30 kunstenaars(groepen) hebben 
een kunstproject geplaatst in dit gebied en rondom de aangrenzende Langenboomse 
bossen, waardoor er een slinger aan ontroerende, grappige en leuke objecten is ontstaan. 
Ga het zelf ontdekken door middel van de fi ets- en wandelroute. 

Het project is geïnitieerd door het toeristische platform Ontdek Mill en is in samenwerk-
ing met de gemeente Mill en Sint Hubert, Vereniging Natuurmonumenten en Bezoekers-
centrum De Kuilen tot ontwikkeling gebracht. Een prachtig voorbeeldproject waarmee 
niet alleen aandacht en bewustwording wordt gegenereerd voor het mooie natuur- en 
recreatiegebied De Kuilen, maar waarbij tevens ondernemers, inwoners en bezoekers 
zeker enthousiast raken om het gebied te gaan ontdekken. Een gebied waar natuur, cul-
tuur, landbouw en toerisme hand in hand gaan. 

Ik wens u een mooie ontdekkingstocht toe.
Jos van den Boogaart, 
Wethouder Recreatie en Toerisme 
Gemeente Mill en Sint Hubert

Kunstroute-commissie 
We vonden het bijzonder om dit project te mogen organiseren en hopen dat heel veel 
mensen plezier mogen beleven aan de buitenexpositie ‘Een zomerlang Kuilen-Kunst’. 
Laat dit routeboekje u hierbij inspireren en uitnodigen. Dit project is een initiatief van 
Stichting platform Toerisme en Recreatie Ontdek Mill. Namens de commissie: Bert 
Verweijen | Pieter van den Elzen | Rob Vloet | Ferry Vloet | Carolien Geurts van Kessel | 
Sandra  Reusen.

Colofon 
De Kunstroute 2017 is met de grootste zorg samengesteld. Stichting Ontdek Mill aan-
vaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de opgenomen 
gegevens. Het project is mogelijk gemaakt door Stichting platform Toerisme en Recre-
atie Ontdek Mill, Natuurmonumenten, de commissie Kunstroute 2017 en alle deelnem-
ers die deelnemen op vrijwillige basis. Dank daarvoor. Meer informatie: 
www.ontdekmill.nl
www.kunstinlandvancuijk.nl De Kuilen: van zandwinplas naar een prachtig wandel- en

fietsgebied. Steeds meer dieren weten de weg naar De Kuilen te
vinden, zoals vele soorten libellen en watervogels. Ook dit
prachtige gebied ontdekken? Kijk voor meer informatie en routes
op www.natuurmonumenten.nl/langenboomse-bossen.

De Kuilen: van zandwinplas naar een prachtig wandel- en
fietsgebied. Steeds meer dieren weten de weg naar De Kuilen te
vinden, zoals vele soorten libellen en watervogels. Ook dit
prachtige gebied ontdekken? Kijk voor meer informatie en routes
op www.natuurmonumenten.nl/langenboomse-bossen.

Welkom in
De Kuilen 

Welkom in
De Kuilen 



De Route

Een zomerlang Kuilen-Kunst, Kunstroute Mill-Langenboom
Dit jaar staat de kunstroute in het teken van het prachtige Natuur- en Recreatiegebied 
De Kuilen in Langenboom, gemeente Mill & Sint Hubert. Maar liefst 30 kunstenaars heb-
ben zich laten inspireren door de pracht en praal van/in dit gebied en exposeren met 
een kunstwerk langs en in de omgeving van de Kuilen en Langenboomse bossen. Daar-
naast zijn 2 bestaande kunstwerken in Langenboom opgenomen in de route. Wederom 
is er een prachtige kunstroute ontstaan. Tussen 5 mei en 24 september is de route te 
ondernemen te voet of fi ets. Veel plezier en geniet met volle teugen! 
Tip: neem je verrekijker mee.

De Kuilen
Recreatieplas De Kuilen is oorspronkelijk ontstaan door zandwinning. Het gebied is ech-
ter gevormd door diepgelegen aardlagen, die heel langzaam omhooggeduwd zijn door 
breuken in de aarde, de zgn. Peelhorst. Daardoor zijn oeroude lagen met fossielen dicht 
aan het aardoppervlak komen te liggen. Oa. door de afgravingen zijn nergens anders 
in Nederland zoveel fossielen gevonden als in Mill! In twee tijdsbalken aan de muur in 
het bezoekerscentrum De Kuilen, wordt de lange historie van dit unieke stukje natuur 
verteld.

De Makers 
De kunstwerken zijn gemaakt door (amateur)kunstenaars, kunstcollectieven, vrienden-
groepen, hobbyclubs en organisaties voor mensen met een beperking. Wij willen alle 
kunstenaars bedanken voor hun geweldige inbreng, die zij op vrijblijvende en kosteloze 
basis hebben verricht.  

De route
De route is opgenomen in het midden van dit routeboekje 
en toegankelijk tussen 5 mei en 24 september 2017. De route 
is 10,4 kilometer en bewegwijzerd met dit logo:

Startpunt: 
Bezoekerscentrum De Kuilen | Valkweg 11 | Mill 

Afstappunten:
* De Beleving | Graafseweg 89 | Langenboom | 0486 43 11 53 
Openingstijden:  wo t/m za  17.00-22.00 | zon- en feestdagen:  16.00 tot 22.00 uur. 
Tijdens de kunstroute koffi  e vanaf 12.00 uur.

* Bezoekerscentrum De Kuilen | Valkweg 11 | Mill | 0486 43 12 24 
Openingstijden: wo t/m za vanaf 13.00 en zondag vanaf 10.30 uur.

4



5

Bezoekerscentrum De Kuilen, 
Valkweg 11 Mill
Naam kunstenaars-fotografen: Carolien 
Geurts van Kessel, Angeline van der Cruijsen, 
Henk Kempen & Rens Hubers
Titel: foto-expositie “eigen kijk op de Kuilen”
Uitleg:
In Bezoekerscentrum De Kuilen, start- en fi -
nishpunt en/of pleisterplaats tijdens de kunst-
route, exposeren 4 fotografen hun mooiste 
foto’s van de Kuilen.

Voor Carolien Geurts van Kessel vormen 
de Kuilen haar achtertuin en zij heeft haar 
camera dan ook altijd schietklaar liggen zodat 
ze de mooiste momenten in dit prachtige ge-
bied kan vangen.

Angeline van der Cruijsen woont eveneens 
in Mill en is al wandelend regelmatig rond de 
Kuilen te vinden, met haar camera natuurlijk, 
want Angeline is een enthousiast fotograaf en 
ook lid van Fotoclub Kiekus.

Henk Kempen uit Ledeacker, ook lid van Fo-
toclub Kiekus, heeft de Kuilen de laatste jaren 
ontdekt en is er steeds vaker te vinden, vooral 
in de vroege ochtend en de late avond, als de 
lucht en het licht op z’n mooist is.

Rens Hubers is ook al vele jaren woonachtig 
in Mill en heeft, wekelijks wandelend rond de 
Kuilen, het gebied door de jaren heen steeds 
mooier zien worden. Ook Rens is lid van Foto-
club Kiekus en heeft zijn camera dan ook altijd 
bij zich.

Contact: het bezoekerscentrum is geopend 
van wo t/m vrij vanaf 13:00, zaterdag vanaf 
12:00 en op zondag vanaf 10:00. Voor groepen 
zijn er mogelijkheden buiten genoemde 
openingstijden af te spreken 0486 43 12 24.
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Ank Thijssen-Landgoed De Barendonk
Titel:De Barendonkse kaaskoe

Dit jaar heeft kunstenaar Ank Thijssen uit Cuijk, een Baren-
donkse boerenkaaskoe geschilderd. Kaas is een nieuw 
Barendonkproduct gemaakt van eerlijke Barendonkse 
melk. Goed geslaagde kaas heeft kleine kuiltjes, daarom past de 
Barendonkse kaaskoe als zitbakje bij de prachtige Kuilen en de Valk-
hoeve in Mill. Wandelaars kunnen even uitrusten tijdens een wande-
ling om de kuilen en zittend op de kaaskoe, genieten van de natuur 
en dieren om hen heen.
Contact: receptie@barendonk.nl, Millseweg 13, 5437 NB Beers, 
0485 31 64 36. www.barendonk.nl 

Lieke Cohen
Titel: Waterlelies in bloei

In deze roerige tijden is natuurgebied De Kuilen voor mij 
een oase van rust waar je al wandelend, fi etsend en of 
zwemmend tot jezelf kunt komen en kunt opladen. Als 
kind zag ik de waterlelies in de Efteling uit het sprookje van Koningin 
Fabiola. Ademloos  keek ik daar naar. Voor mij zijn waterlelies een 
symbool van rust en vrede. Van harte hoop ik dat deze waterlelies je 
tot rust laten komen, en je er ademloos en in vrede van kunt geni-
eten. Dit kunstwerk is gemaakt van kosteloos materiaal, het bestaat 
uit 5000 cd’s en vele plastic melkpakken.
Contact: Lieke | lieke.c@gmail.com

3

Martien Voss
Titel: De haai

In mijn jeugd ging ik naar Cadzand aan zee om haaien-
tanden te zoeken. Later ontdekte ik dat haaientanden hier 
om de hoek ook te vinden waren! Miljoenen jaren geleden 
was het gebied waar je nu staat zee en hebben hier haaien gezwom-
men. Tijdens de zandwinning bij het ontstaan van natuurgebied De 
Kuilen zijn vele haaientanden gevonden als bewijs hiervoor. 
Contact: martienvoss@gmail.com

4
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Jeanne Kelders & Hetty van Bakel
Titel: De Longtree-saurus ofwel Chalicotherium

We horen je al denken …. Wat ???
En toch heeft dit dier hier in Langenboom, heel lang ge-
leden, rondgelopen. Enkele jaren geleden vonden twee 
verzamelaars uit Beers (Frans en Robbie Reijs), hier bij de Kuilen, een 
stukje bot. In 2012 werd bekend dat het een stuk kies van dit bijzon-
dere dier was. Stel je een hoefdier voor die als een gorilla op zijn knok-
kels loopt. Het heeft een paardachtige kop, de afl opende rug van een 
hyena en de klauwen als van een gordeldier. Stop al deze kenmerken 
in een lichaam en je hebt de Chalicotherium.
Contact: Jeanne Kelders | Kelders@home.nl | 06 401 67 122

2
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Wil en Marja van Katwijk
Titel: VAN HOUDT (Uitbeelding van een gezin, houden 
van…)

Ach voor ons part vergeet je alles, als je maar een ding 
goed onthoudt, dat je heel veel weg moet gooien, voor je 
echt iets overhoudt.
Constructie: houten schijven op buizen, gezagen uit gerooide lange 
bomen. Wij zelf zijn geboren en getogen Langenbomers.
Contact: Wil | Wil_van_katwijk@planet.nl

6
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Enrico Kersten en Maarten van Tienen 
Titel: De Betonmeulen

Ons kunstwerk bestaat uit onder meer een fotocollage 
van de voormalige betonfabriek van De Groot. Hierin zie 
je de groei van het bedrijf en in feite het begin van het 
recreatie/natuurgebied zoals het er nu uitziet. De betonmeulen is 
symbool voor het ontstaan van de plas door de winning van zand en 
grind voor de betonindustrie.
Contact: Maarten | maarten.susan@kpnmail.nl

Kees Mutsaers
Titel: Kubelwacs

U hebt het goed gezien, een echte “kubelwacs”, een uniek 
exemplaar van een Kuilen-libel met AWACS schotel. Er is 
er maar één op heel de Kuilen van mei tot september, een 
zomerlang. Daarna gaat hij in stukjes de kachel in.
Contact: keesmutsaers@outlook.com | 0485 45 21 16

Rob Bouw
Titel: Het monster van de Keulen
Ook wel “de Millse Zandhaai genoemd”. Tussen 11,5 en 3 miljoen  jaar geleden 
bestond de Keulen zee, met veel zeedieren, waaronder de cosmopolitodus 
hastalis een soort makreelhaai, familie van de zandhaaien (Octontaspididae). 
Deze laatste tak heeft zich volgens overlevering enerzijds ontwikkeld tot de 
huidige witte haai en anderzijds tot de “millse zandhaai”. Deze is in 1830 voor 
het eerst waargenomen door Charles Robert Darwin die op doorreis was en een tussenstop 
maakte in Mill. Darwin heeft deze waarneming uitgetekend. Op basis van deze tekening 
heeft Rob Bouw een“monster van de kuulen” op ware grootte weergegeven ter gelegen-
heid van de Millse kunstroute 2017. De hastalis heeft, tijdens zijn evolutie, longen en oren 
ontwikkeld. De haai is een roofdier en leeft in het zand en laat zich zelden zien. Stampen 
op de grond, kan dit monster niet goed verdragen, soms laat hij zich dan zien, het is dan 
wel oppassen.
Contact: Rob Bouw | robenmariabouw@hotmail.com



8

10

11

12

13

St. De Ladder | Wonen en Dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke beperking
Titel: het kompas van mijn hart
 
Rechtuit, zonder hobbels, Wil men zijn koers varen.
Onbetwist en zonneklaar, Kan ik dat evenaren?
Soms maakt mijn hoofd een sprongetje, 
En moet ik leren bochtjes maken. Dan zie ik wat jij niet ziet,
En kan alleen het schitterlicht mij raken.
Contact: 
Stichting De Ladder | www.stichtingdeladder.nl  
info@stichtingdeladder.nl

Peter Verstraten
Titel: Ode aan het water

Dit gedicht is een eerbetoon aan de bron van al het leven: 
water. Zoals het water van de Kuilen. Want waar zand en 
grind ooit zijn gewonnen, schonk de aarde water terug.
Contact: peetur@ziggo.nl  | 06 270 43 022 

Mat van Sambeek/Jaks van Strijp/
Charles Linders/Robin Antoni
Titel: Une toren van niks

We hebben een tijdje zitten rikraaien over wat het moest gaan 
worden, tot dat Mat met een partij materiaal aankwam. Zoals bekend, 
hebben wij allemaal iets met metaal. Nu hebben wij de beschikking over zo’n 500 
meter RVS met een diameter van 8mm. Nou, daar kunnen wij wel wat mee. We heb-
ben de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot de conclusie gekomen dat het een 
toren moest worden. Op de “Kuulen“ kun je voornamelijk ver weg kijken, wij heb-
ben gemeend dat je ook neer moet kunnen kijken op de “Kuulen”. Het is een toren 
van niks, want als je er een beetje verder vanaf gaat staan kijk je er dwars doorheen. 
Contact: Jaks | info@traveljack.nl

SHC avondschildergroep
Titel: Attractive Forces of 2017

De Kuilen is een puur natuurgebied met volle aantrek-
kingskracht voor mens en dier, elk moment van de dag in 
elk jaargetijde. De natuurbeleving is steeds aan verand-
eringen onderhevig, en speelt een spel met zichzelf in alle wreed- en 
schoonheden. Tijdens het ontstaan van de Kuilen zijn er bijzondere 
fossielen gevonden, die de tand des tijds hebben doorstaan. 
Contact: somm41@hotmail.com
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Bert Verweijen & Pieter v.d. Elzen
Titel: Weinig woorden

Ons kunstwerk is er één van weinig woorden.
Beter twee fi etsen in de lucht.
Dan één in de Kuilen.
Contact:
Pieter | pvandenelzen@ziggo.nl
Bert | bert@bertverweijen.nl

Arie Verheijen
Titel: “De Lummels”

Mijn bijdrage aan de kunstroute bestaat uit een groep 
sculpturen gemaakt van (oud) pallethout. Zo wordt de 
levensduur van het hout van wegwerp-pallets verlengd 
met gemiddeld vier/vijf jaren. Veel van mijn oudste sculpturen zijn al 
totaal vergaan, zie: www.sculpturen-arieverheijen.nl. De oorspronke-
lijke naam van deze groep sculpturen is “Hangsenioren”. Vanwege de 
locatie is de naam “De Lummels” nu zeer toepasselijk.
Contact: 
Arie | arieverheijen@kpnmail.nl | www.sculpturen-arieverheijen.nl  
0413 47 29 78 

Ron van der Dikkenberg          
Titel: Uilenpaar

Langs de route kunt u in de natuur ook bijzondere vogels 
spotten, zoals hier, kijk omhoog en u kunt de zeldzame 
OEHOE’s   spotten.  Het is een paartje en ze zijn nog op 
zoek naar een geschikte broedplaats in de buurt. 
Contact: Ron Dikkenberg | dikkenberg.ron@gmail.com

Een jongen met vlaggetje 
Park Langenboom
Op zaterdag 29 mei 1999 werden in deze tuin 4 beelden van 
spelende kinderen onthuld. De kunstenaar , Pierrot van Leest, (1958 
– Lage Zwaluwe), haalde de inspiratie uit de tuin zelf, namelijk uit de 
contouren van de oude beuken haag. De 4 spelende kinderen (herin-
nerend aan de kleuterschool, die hier had gestaan) hebben de vorm 
van de takken van de haag. De beelden stellen voor: een meisje dat 
een lange neus maakt – een jongen met een hond – een meisje dat 
de armen omhoog steekt en probeert zonnestralen op te vangen en 
een jongen met een vlaggetje.
Vroeger was dit de breviertuin van de paters Dominicanen, die tot 
1964 in ´t Kloster verbleven.
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Tornado tuin Langenboom
De Stormramp 1925
“Binnen drie minuten kan een rustig gehucht in één groot slagveld veran-
deren. Toen een ‘cycloonachtige windhoos’ over Langenboom trok. Het 
gebeurde precies om 6.07 uur namiddag, zoals het uurwerk op de kerk 
die grotendeels werd verwoest, aantoonde: het was op exact die tijd stil 
blijven staan. “Kalveren en koeien vlogen een halve meter boven de grond 
door de lucht. Een man hield zich vast aan een boom die prompt door de 
orkaan uit de grond werd gedraaid en hij waaide mee terwijl hij zijn huis 
voorbij zag komen”, blikte een ooggetuige later terug. De windhoos – met 

een snelheid van 180 kilometer per uur – verwoestte meer dan twintig huizen, slingerde de kerktoren weg, liet het dak 
van de kerk verdwijnen en drukte de school met de onderwijzerswoning in elkaar. De inwoners bleven, samen met de 
zwaar getroff en Zeelandse buurtschappen verdoofd achter.”

Harm Verstraten & Peter Verstraten
Titel: Het Grindpad

Lopend over een grindpad, in de kleuren van de natuur, 
wordt een bord bereikt waarop iedere week een nieuw 
werk te bezichtigen is. Een gedicht, een schilderij, een 
foto, een spreuk, een collage. 21 stuks in totaal, ter bezinning, ver-
maak en inspiratie. 21 weken op rij, iedere week een nieuw werk in 
de vorm van een poster. Om iedere week even langs te fi etsen of te 
wandelen.
Contact: 
nocnoc@planet.nl | peetur@ziggo.nl  | 06 144 46 964 | 06 270 43 022 

18

19

Museum voor Nostalgie en Techniek
Titel: Lint-zaag

Dit is een lintzaag uit de jaren 40. Een staaltje van Kunst 
en Techniek!
Deze machine hoort bij ons MUSEUM voor NOSTALGIE 
en TECHNIEK
Ons Museum staat vol met Kunstig gemaakte Nostalgische en Tech-
nische machines, voorwerpen en attributen. 
Contact: Het museum is 7 dagen per week geopend van 1 april tot 1 
november. Alleen op afspraak: 0486-431343

Senioren Hobby Club Mill
Titel: Het Prieeltje

GOEDE RUST IS DE HALVE ROUTE
Als Senior ben je al ver op de route
Alles mag en niks meer moete
Ook al ben je misschien nog niet zo ver
Het is toch goed rusten, her en der
Gemaakt door de Senioren
Langs oude karresporen En tussen het hout
Is rust goed voor ieders levensbehoud
Contact: SHC | Pieter van den Elzen  
pvandenelzen@ziggo.nl | 06 515 68 300
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Ferry Vloet
Titel: Chakra’s

Miljoenen jaren van evolutie heeft de mensheid leven 
gebracht en met de energie van de elementen is de 
aarde ontstaan. Dit alles in verbinding met elkaar.
In de Oosterse overtuigingen spreken we over chakra’s, 7 ener-
giepunten in het lichaam die ons psychisch en fysisch sturen. De 7 
chakra’s zijn punten die overeenkomen met de 7 kleuren in het spec-
trum (regenboog), met onze bewustzijnsniveaus en de elementen.
Chakra betekent: wiel, rond, het vormt dus altijd een balans.
Contact: info@ferryvloet.nl | www.ferryvloet.nl

Yahoe  Vrijetijdsclub voor jongeren met een ver-
standelijke beperking
Titel: Stap of trap

Stap of trap jij door je leven, het is ons niet allen gegeven. 
Trap of stap je door je leven het is niet om het even. Maar 
met een mooie omgeving om je heen, breng je ieder vast op het 
goede been. 
Contact: bij ons staan plezier en elkaar ontmoeten centraal, maan-
delijks in Jongerencentrum de Wissel Spoorstraat 41 Mill 19.30-22.00. 
Entree 2,-
Info en aanmelding: Catheleineverstraten@sociom.nl | 0485  700 500

Familie Relou
Titel werk: Opgefl eurde dode boom

Familie Relou heeft met ieder een eigen ontwerp deze 
oude boom opgefl eurd.
Met gebruikte spullen vinden we dat dit goed is gelukt!
Contact: Harrie | h.relou@kpnplanet.nl | 0485 45 43 46

Nel van Duren & Janine Bens
Titel: “Vrij” kamperen

Tijdens één van onze wandelingen rond de “Kuulen” 
dachten wij “Hoe fi jn zou het zijn om hier je tentje op 
te zetten”. Natuurlijk kan dit ook in je achtertuin, maar 
spannender is het om te kamperen in een natuurgebied waar het 
eigenlijk niet mag. Tot dat…….. de Kunstroute dit jaar op ”onze 
route“ kwam. We grijpen nu naar onze wildste fantasieën waar het 
publiek ook van mag meegenieten!    
Contact: Nel | n.vanduren@kuppen-bomen.nl
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Erna van Kol
Titel: Natuur Nooit Afgezaagd

Kom, kijk en ervaar!
Dit werk is bedoeld als een ode aan de natuur.
De natuur verveelt nooit en is altijd goed voor ons.
Maar zijn wij wel goed genoeg voor de natuur?
Contact: ernavankol@hetnet.nl | www.ernavankol.exto.nl

Ton van Nerven & Mim Franse
Titel: Zand op de kant

Zand op de kant geeft water aan het land. Kennis over het 
verleden maakt, dat we het heden begrijpen. Al voor de 
WOII namen enkele ondernemende Millenaren het initia-
tief en groeven handmatig zand af voor de woning- en wegenbouw. 
Tegenwoordig gebeurt de zandwinning grotendeels machinaal. Wie 
dacht in die tijd aan ‘de Kuulen’ als natuur en recreatiegebied? Onze 
keuze is een impressie van een platte zandzuiger. Enkele onderdelen 
zijn oorspronkelijk bij het zand opspuiten gebruikt.
Contact: Mim: franse.myriam@gmail.com  
Ton:  t.vannerven@home.nl | 06 125 13 901

Ank Smits  
Titel: Living Water

“Moderne Kunst op glas, geeft kleur aan de recreatieplas!“
De vele “rondje Kuilen”-wandelingen heeft inspiratie ge-
geven om de veelheid aan kleur en leven in de natuur 
vast te leggen in kunst op ons product glas.  In een kleurrijk tafereel 
staat het leven rondom water centraal: levendigheid van de vissen, 
zonsop-/ondergang in het water, omsloten door lucht en groenrijk. 
Kortom: Glas om gezien te worden, ook in de natuur!
Contact: Ank | Smits Glas en Raamdeco 
 www.smitsglasenraamdeco.nl | 06 837 17 817

Rens Hubers
Titel: Zonsondergang

Wij lopen vaak rond de Kuilen, ’s avonds na het werk of in het weekend. De 
zonsondergang is natuurlijk elke dag weer anders, en soms zijn er alleen 
wolken. Op een avond afgelopen winter kwam ik thuis van mijn werk en ik 
voelde dat het fl ink koud werd. Ik keek eens naar de lucht en die werd strak blauw. Ik wist 
meteen hoe laat het was, pakte mijn fotospullen en fi etste snel naar de Kuilen. Bij het vo-
gelstrandje parkeerde ik mijn fi ets, zette mijn camera op statief en ging aan de slag. Het 
water stond heel laag dus kon ik zo het strandje op lopen. Ik plaatste mijn camera dicht 
bij het water, waar de late zon nog net de grillige oeverlijn op de voorgrond verlichtte. 
Er ontstond een prachtige oranje horizon die fraai ging afsteken bij het steeds dieper 
kleurende blauw. Ik bleef fotograferen tot het donker was en mijn vingers doof van de 
kou waren. Maar ik wist dat ik de foto gemaakt had die ik voor ogen had!
Contact: hubers.rens@gmail.com



15

28

29

30

Toon Janssen
Titel: Golf van blijvende energie

De Kuilen vindt zijn oorsprong in de zandwinning. De-
cennia lang hebben zandzuigers, laadschoppen en 
vrachtwagens het beeld rondom de Kuilen bepaald. De 
machines zijn verdwenen, diverse plassen en poelen zijn achterge-
bleven. Het water vormt de bron van het leven voor de bijzondere 
natuur die er nu te vinden is. De mens gaf de Kuilen het water. De 
Kuilen geeft de mens er rust, ruimte en vrijheid voor terug. Een golf 
van blijvende energie voor mens en natuur.
Contact: Toon | toon.truus@hetnet.nl

Henry Kuppen
Titel: Vos

De vos is een sluw maar zeer fraai beest. Binnen de kort-
ste keren zit ze in haar hol en als je haar ziet heerst er 
altijd een gevoel van opwinding. De vos is hier te vinden 
in zijn natuurlijke habitat en kan zo weer weg vluchten. Voor nu lijkt 
het er meer op dat ze geobsedeerd is door de vele ganzen en eenden 
in het water en te overpeinzen hoe die te bereiken zijn.De vos is uit een 
stam gemaakt van een haagbeuk.
Contact: Henry | henrykuppen@gmail.com 

Stichting Domus Mill
Titel: Zand, water en bos

De bewoners van Stichting Domus Mill helpen in het 
zomerseizoen bij de Kuilen, om alles er netjes uit te laten 
zien. Zij hebben als onderdeel van hun dagbesteding 
een kunstwerk ‘Zand, water en bos’ gemaakt voor Kunst op de Kuilen. 
Hiervoor hebben zij oude informatieborden opgeknapt en een kunst-
werk in gemaakt.
Contact: Info@domusmill.nl | www.domusmill.nl | 0486 45 94 10
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Het land van Cuijk is gelegen in Noordoost-Brabant aan de 
rivier de Maas. Het is uniek door het Maasheggengebied, 
de (vroegere) Beerse Overlaat, de rijke kloosterhistorie, 
de Romeinse sporen, het oorlogsverleden, de Raamvallei, 
de peelontginningen, de bossen, de stad Grave en een 
scala aan fraaie dorpen. 

Plattelandsboekje
Het gebied ontdekken en verkennen, kan aan de hand van onze 
brochure Verrassende PlatteLand van Cuijk, editie 2017! Hierin vind 
je een boeiend overzicht van excursies, mogelijkheden om te 
overnachten, streekproducten en andere verrassende suggesties 
tijdens je bezoek aan het Land van Cuijk. De brochure is gratis 
verkrijgbaar de Toeristische Ontmoetingspunten en tal van andere 
toeristische locaties in het Land van Cuijk.

21 mei: Onsplattelandsrondje 
Beleef een dag volop cultuur, historie, activiteiten en gastvrijheid op het Verrassende 
PlatteLand van Cuijk. Tussen 10.00-18.00 uur ben je welkom bij de bedrijven. Op elk bedrijf 
wordt een gratis activiteit aangeboden (tenzij anders vermeld), zoals een historische 
wandeling over een landgoed, een culinaire streekproeverij, een rondleiding door een 
koeienstal of door een boomgaard, een kleine theatervoorstelling, een zeiltocht over de 
Kraaijenbergse Plassen, een wijnproeverij, etc. Voor de kinderen zijn er volop mogelijk-
heden om te knuffelen met boerderijdieren. Je kunt kiezen uit vijf plattelandsroutes die zijn 
uitgestippeld op basis van fietsknooppunten. Je kunt het Plattelandsrondje ook met de auto 
ondernemen; over het algemeen is bij alle bedrijven voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

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. 

Ontdek hoe verrassend veelzijdig het PlatteLand van Cuijk is
Meer informatie vindt u op www.plattelandvancuijk.nl en meld u aan voor 
onze gratis nieuwsbrief. Het Verrassende PlatteLand van Cuijk is een 
samenwerkingsverband van kleinschalige ondernemers in de groene 
ruimte in het Land van Cuijk.

Secretariaat: P/a Millseweg 13, 5437 NB  Beers, Noord-Brabant
T: 0485 316 436   |   b.g.g. 0622 447 254   |   b.g.g. 0485 321 551
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De Kuilen: van zandwinplas naar een prachtig wandel- en
fietsgebied. Steeds meer dieren weten de weg naar De Kuilen te
vinden, zoals vele soorten libellen en watervogels. Ook dit
prachtige gebied ontdekken? Kijk voor meer informatie en routes
op www.natuurmonumenten.nl/langenboomse-bossen.

De Kuilen: van zandwinplas naar een prachtig wandel- en
fietsgebied. Steeds meer dieren weten de weg naar De Kuilen te
vinden, zoals vele soorten libellen en watervogels. Ook dit
prachtige gebied ontdekken? Kijk voor meer informatie en routes
op www.natuurmonumenten.nl/langenboomse-bossen.

Welkom in
De Kuilen 

Welkom in
De Kuilen 
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Ontmoetingspunten

Verspreid over het Land van Cuijk, Land van Heerlijke Ontmoetingen, kunt u bij Toer-
istische Ontmoetingspunten terecht oa. gratis wandelroutes, tips voor leuke horeca 
adressen en evenementen, informatie over fi ets- en wandelroutes en de fi ets- en wan-
delkaart van de regio. Vanuit een aantal van deze Toeristische Ontmoetingspunten kunt 
u op pad met een groeter. De Ontmoetingspunten hebben wisselende openingstijden. 
Kijk voor meer informatie op: www.heerlijkeontmoetingen.nl.

In de gemeente Mill & Sint Hubert en omgeving kunt u terecht 
bij de volgende ontmoetingspunten:

Grandcafé, restaurant ’t Centrum
Kerkstraat 4
5451 BM  MILL
Tel. 0485-451904
info@grandcafehetcentrum.nl

Bezoekerscentrum
/Logement Valkhoeve
Valkweg 11
5451 PX  MILL
Tel. 0486-431224
info@devalkhoevemill.nl

Fitland XL
Hoogveldseweg 1
5451 AA MILL
Tel. 0485-477210
info@dormylle.nl

Belevingsboerderij 
De Nieuwenhof
Nieuwenhofweg 5
5451 GG  MILL
Tel. 06-36140330
info@groepsaccommodatie
denieuwenhof.nl

Restaurant & Bowling Erica
Wanroijseweg 95
5454 GZ SINT HUBERT
Tel. 0485–454790
info@bowlingerica.nl

Landgoed De Barendonk
Millseweg  13
5437 NB  BEERS
Tel. 0485-316436
receptie@barendonk.nl

5 Verrassende Plattelands routes op zondag 21 mei 2017
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www.raamvalleiduomarathon.nl

Loop en fiets door de Raamvallei in het Land van Cuijk
Eén duo met één fiets; afwisselend hardlopen en fietsen door de

prachtige Raamvallei  •  Volop genieten van de natuur en landerijen •
Muziek, entertainment en proeverijen  •  Fraaie landgoederen en

karakteristieke boerderijen  •  Unieke sfeer en gezelligheid!

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017



 » LOGEMENT DE VALKHOEVE

 » STRANDPAVILJOEN

 » BEZOEKERSCENTRUM

 » BUITENSPEELTUIN

Hier kan zowel jong als oud hun 
hart ophalen!  Ontdek deze unieke 
regio in het bezoekerscentrum, 
startpunt van de Kunstroute en vele wandel- en 
fi etsroutes. Speur naar fossielen of kom genieten van 
een heerlijke lunch en de huisgemaakte appeltaart 
met slagroom. Overnachten kan in het sfeervolle, 
luxe logement de Valkhoeve. Ook kun je een leuke 
dag beleven in de buitenspeeltuin of op het strand en 
genieten van een ijsje bij het strandpaviljoen.

Natuurlijk genieten, dat doe je bij de Kuilen!

NATUUR- EN RECREATIEGEBIED

Een zomer lang 
Kuilen kunst 

Natuurlijk genieten, dat doe je bij de Kuilen!
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Natuur- en recreatiegebied de Kuilen
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Bezoekerscentrum
De Kuilen

Logement
De Valkhoeve

Buiten
speeltuin 
D’n Uilweg

Strandpaviljoen
De Kuilen

B E Z O E K E R S C E N T R U M

S T R A N D P A V I L J O E N

LOGEMENT DE VALKHOEVE

Langenboom

Langenboom

MillM
ill

Bos
Fietsroute 8,2 km

Wandelroute 3,3 km

Zand
Overnachten Speeltuin

D’n Uilweg Rustpunt

Wandel-
knooppunt

Fiets-
knooppunt

Bebouwing Boerenland

Wandelroute 6 km

Heide Water
Bezoekers
centrum & toeris-
ten informatie

Grondgebruik

Meer informatie: www.de-kuilen.nl

Routes Nuttige plaatsen

Parkeren

Eetgelegenheid

Honden dienen aangelijnd te zijn en zijn niet toegestaan 
op het zand nabij het strand-paviljoen. Fietsroute 

startlocatie
Zwem-
gelegenheid

Wandelroute 
startlocatieLangenboomse Bossen / Natuurgebied De Kuilen in beheer van Natuurmonumenten
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Openingstijden Bezoekerscentrum 
woe-do-vrij: 13:00 uur | zaterdag 12:00 uur 
Zon- en feestdagen 10:00 uur
Adres: Valkweg 11, 5451 PX Mill

Openingstijden strandpaviljoen
Gehele zomerperiode geopend vanaf 25 graden.

TEGEN INLEVERING 
VAN DEZE BON*

KOFFIE MET HUISGEMAAKTE 
APPELTAART VOOR €5,- 

OF 10% KORTING OP 
EEN LUNCHGERECHT 
*In te leveren tot en met 30 september 2017www.de-kuilen.nl / info@de-kuilen.nl
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