
Toeristisch en recreatief 
platform Ontdek Mill.
In 2012 werd het toeristisch en recreatief 
platform Ontdek Mill opgericht. Doel was om de 
gemeente Mill en Sint Hubert zowel binnen de 
eigen gemeente als daarbuiten te promoten als 
‘the place to be’. 

Om dit te realiseren, initieerde en organiseerde 
Ontdek Mill al tal van activiteiten. Ook stimuleren, 
motiveren en assisteren zij anderen om 
initiatieven te ontplooien om de gemeente Mill en 
Sint Hubert met al haar mooie natuur, wandel- en 
fi etsmogelijkheden, bezienswaardigheden en vele 
activiteiten en evenementen te promoten. 

Want Mill, Langenboom, Sint Hubert en 
Wilbertoord, samen de gemeente Mill en Sint 
Hubert, is het ontdekken meer dan waard!

Ontdek Mill beschikt over diverse werkgroepen die 
bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. Zij waren 
ondertussen al verantwoordelijk voor evenementen 
zoals:
• Mill at the Park
• Kunstroute
• Doortocht van de 100e Nijmeegse Vierdaagse 
• Pluk- en Oogstfeest, 
• Zotte Zomer Festival 
• Raamvallei Duomarathon 
• Pruuf de seizoenen 
• Brabants Oerparcours 
• Goei Leven Weekend

Maar ook ontwikkelde een werkgroep al diverse 
wandel- en fi etsroutes.  

Kunstroute
Mei - Sep ‘19

Heel de zomer kunstroute 
door en over Sint Hubert

Voor het zevende 
achtereenvolgende jaar is er ook 

in 2019 een Kunstroute in de 
gemeente Mill en Sint Hubert. 

De organiserende werkgroep 
binnen het toeristische en 

recreatieve platform Ontdek Mill 
heeft dit keer Sint Hubert als 

thema gekozen. Deze kunstroute 
werd op 5 mei o�  cieel geopend 

en is te bezoeken tot eind 
september. Geniet van de vele 
kunstwerken die zijn gemaakt 
door (amateur en gelegenheid) 
kunstenaars en kunstgroepen.

Zie voor meer informatie ook 
www.kunstinlandvancuijk.nl

Vrijwilliger worden?
Ontdek Mill kan uiteraard altijd enthousiaste 
(vrijwillige) platformleden gebruiken. 

Belangstelling? 
Stuur dan een mailtje naar: 
info@ontdekmill.nl

Meer weten en op de hoogte 
blijven van alles rond Ontdek Mill? 
Like dan de Facebookpagina.

Of zie onderstaande websites:
www.ontdekmill.nl
www.ontdeklangenboom.nl
www.ontdeksinthubert.nl
www.ontdekwilbertoord.nl



Heel de zomer 
kunstroute door en 
over Sint Hubert!
Fietsen & wandelen 
langs kunstwerken 
in & om Sint Hubert.
Mei - Sep ‘19

Afstap en 
pauzeplaatsen
Even een rustmoment nodig 
tijdens het bekijken van de vele 
kunstwerken? Dat kan o.a. bij:
•  Camping van Rossum’s Troost 

Oude Wanroijseweg 24 Sint Hubert
•  Gemeenschapsaccommodatie de 

Jachthoorn 
Wethouder Lemmenstraat 13 Sint Hubert

•  Restaurant Erica 
Wanroijseweg 95 Sint Hubert

•  Ko�  e- en theehuis Cuppies 
Pastoor Jacobsstraat 37 Sint Hubert

•  Café zaal Di� erence
Pastoor Jacobsstraat 51 Sint Hubert

•  Grandcafé ’t Centrum
Kerkstraat 4 Mill

Zie voor meer informatie ook 
www.kunstinlandvancuijk.nl

U kunt op elk gewenst punt de 
route starten en eindigen! De 
nummers van kunstwerken, 
ontdek- en afstappunten zeggen 
niets over de start van de 
route. Bij elk kunstwerk vindt u 
informatie over het werk.

Legenda
• Route

• Kunstwerk

• Ontdekpunt

• Afstappunt

Heeft u ontdekt dat er iets mis 
is met de kunst of de route? 
Bel Bert Verweijen: 
06 - 50 44 92 97 
Of stuur een E-mail: 
bert@bertverweijen.nl
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1.  Geen titel
2.    Jachtrust
3. De Heideplagger
4. Bosbubbels 
5.  Een kunstwerk om even 

bij stil te slaan 
6. Saint Hubert
7. Het Hert van St. Hubertus
8. Lepelaar 
9. We draaien maar door
10.  Schon durpke
11.  De kunst vant leve, werke, 

bidde en feeste 
12.  Loesje
13a.  Sint Hubert in een notendop  

Water-weg
13b. WWW Wandelend door 
 Weer en Wind
14. Broeksteen
15. Kan dit door de beugel?
16. Voormalig Zomp
17. Zegt het voort 
18. Hartverscheurend 
19. Silence Hoor ons
20.  t Kreatief
21.  25 jaar ondernemen 

in Sint Hubert 
22.  Wij leren van, door 

en met elkaar

23.  Pracht en Praal 
tijdens de Carnaval

24.  Groeten uit Sint Hubert
25. Zwijnen-bankje
26. ZorgSchakel 
27. Klaprozen
28.  Wat ben ik zonder jou
29. De wereld op zijn kop
30. Blijver
31. Het Paradijs
32.  Een monumentale compositie 

van een verhaal uit alle tijden 
33. Op goede voet met de Bokken
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