
 

          Cuijk; maart 2022 

 

Betreft: Cultuur aan de Maas 2022,  

 

Geachte Kraanhouders van Boeken en Kunst, 

 

Op zondag 4 september 2022 organiseert de stichting Cultureel Hart Cuijk in samen-

werking met de nieuwe Gemeente Land van Cuijk in 2022 de zeventiende editie van 

‘Cultuur aan de Maas’. 
 

Zoals jullie zien is de datum gewijzigd, dit is niet vanwege de huidige onzekerheid of het 

cultureel festival begin september 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 deelname al te gaan versturen en vastlegging van de 

gewenste externe materialen (kramen en podia) in te huren. 

Daarnaast stond te lang de vraag open kunnen wij weer gebruik maken van de straten in 

het centrum van Cuijk vanwege de aanvang het renoveren van een aantal straten in het 

centrum, na diverse gesprekken met de gemeente hopen wij dat dit gaat lukken, al vallen 

er enkele straten af in het gewenste festivalparcours. Dit zal ongetwijfeld impact hebben 

op standplaatsen voor de Kraamhouders van Boeken en Kunst. 
 

Wij verwachten dat dit jaar ook weer de diverse groeperingen van de nieuwe gemeente 

Land van Cuijk en haar omgeving deel gaan nemen aan deze Culturele Manifestatie.  
 

De culturele activiteiten zullen plaats vinden in het centrum, zoals op de Grotestraat Noord, 

het Kerkplein en aanliggende straten zoals de Kerkstraat, het Tuigleerstraatje, de Korte 

Molenstraat en het Louis Jansenplein. De dag begint om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 

Het 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 (in 2022 zijn wij met 5 gemeenten gefuseerd tot één gemeente Land van Cuijk) 

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

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

• Om de dag aantrekkelijk te houden voor de standhouders is besloten tot limitering van 

het aantal kramen. (Boekenmarkt maximaal 15, Kunstmarkt maximaal 40, Biologische 

markt maximaal 5) De kosten voor huur van een kraam bedragen € 30,00 incl. BTW, en  

€ 5,00 voor het extra achterzeil. 
 

Inschrijving voor de Kunst- of Boekenmarkt kan middels het bijgesloten inschrijfformulier. 

In afwachting van uw deelname, met vriendelijke en culturele groeten, 
 

Martien Bardoel (secr. Cultuur aan de Maas,)   
 

mail: info@cultureelhartcuijk.nl 


