
 

 
 
Cuijk; februari 2022 

 
Betreft: Cultuur aan de Maas 2022,  
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op zondag 28 augustus 2022 organiseert de stichting Cultureel Hart Cuijk in samenwerking 
met de Gemeente Land van Cuijk in 2022  de zeventiende editie van ‘Cultuur aan de Maas’.  
 

Ondanks de huidige onzekerheid of het cultureel festival eind augustus door kan gaan, zijn wij  
als organisatie CHC, wetende dat zo’n culturele dag een lange en intensieve voorbereiding 
vereist, toch begonnen om de diverse uitnodigingen voor kraamhuur alvast te versturen en 
daarbij de vastlegging van de gewenste externe materialen (kramen en podia) alvast in te huren. 
 

Wij hopen dat dit jaar toch weer diverse groeperingen uit Cuijk en omgeving deel gaan nemen.  
De activiteiten zullen plaats vinden in het centrum, zoals op de Grotestraat, de Maasstraat, het 
Kerkplein en aanliggende straten zoals de Kerkstraat, het Tuigleerstraatje, de Korte Molenstraat.  
 

De Culturele dag begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 
 

Het voorlopige concept programma van de Culturele Dag Cuijk 2022 ziet er in grote lijnen als 
volgt uit: 
 

• Presentatie door de diverse Instellingen en groeperingen uit de gemeente land van Cuijk 
en de regio Land van Cuijk. (in 2022 worden wij met 4 andere gemeenten één 
gemeente) 

 

• Kunst- en Boekenmarkt in het centrum, uitwaaiend naar de diverse winkelstraten.  
 

• Diverse podium activiteiten waaronder theater, muziek, zang en artistieke workshops. 
 

• Wij kijken en zijn momenteel in onderhandeling met de Centrum Horeca voor een “After 
Party” vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur, als een extra ondersteuning voor de horeca. 

 

Om de dag aantrekkelijk te houden voor de standhouders is besloten tot limitering van het aantal 
kramen. (Boekenmarkt maximaal 20, Kunstmarkt maximaal 40, Biologische markt maximaal 10) 
 

De kosten voor huur van een kraam bedragen € 30,00  incl. BTW, en € 5,00 voor het achterzeil. 
Bij geen doorgang van het festival wordt het overgeschreven bedrag weer terug gestort 
 

U kunt zich voor onze Kunst- of Boekenmarkt inschrijven via het bijgesloten inschrijfformulier 
Als Cultureel Hart Cuijk wensen wij jullie de komende tijd alvast veel goeds en gezondheid toe. 
 
In afwachting van uw deelname, 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Martien Bardoel  (secr. Cultuur aan de Maas,)                     mail: info@cultureelhartcuijk.nl 
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