WANDELKAARTEN
Op pad met Vincent. (4,95) Ned/Eng/Duits/Frans
Wandelroute langs informatie-zuilen met van Gogh bezienswaardigheden.
Startpunt: Vincentre, Berg 29, Nuenen

Op zoek naar Vincent leeftijd 6+ en 9+ (2,50)
Info en routeboek Basis onderwijs.
Zuilenroute van Goghroute Nuenen
Startpunt: Vincentre, Berg 29, Nuenen

Poëzieroute (2.00)
Wandelroute langs mooie locaties in Nuenen en omgeving.
Dwars door Nuenen in gedachten en gedichten.
De gedichten die u onderweg tegenkomt zijn van Nuenense dorpelingen, van jong en oud.
Men kan deze route overal beginnen en eindigen, in stukjes beleven of meteen in zijn geheel volgen,
een totale lengte van 36 km.
Startpunt: Het Klooster in Nuenen. (Centrum van Nuenen)

Nieuwe Falk nr. 01 (8,99)
Alle wandelpaden in de Brabantse Kempen




Uitgebreid met het knooppuntennetwerk.
Straatnamen in het buitengebied.
3 gemarkeerde wandelroutes
Cirkels en Cartierheide (Reusel)
Annanina's Rust (Hilvarenbeek)
Heilige Eik wandelroute (Nabij Middelbeers)

Falk nr. 04 (8,95)
Strabrechtse Heide, met Leenderbos.
- alle wandelpaden in de Strabrechtse Heide
- knooppuntennetwerk
- 4 gemarkeerde wandelroutes
- Vennenroute (Someren)
- Heeze-Leenderoute (Leende)
- Cranendonckroute (Soerendonk)
- Buulder-Aarroute (Leende)

Falk nr. 05. (8,95)
De Peel, Met de Groote Peel
- alle wandelpaden in de Peel
- knooppuntennetwerk
- 4 gemarkeerde wandelroutes
Bikkelsroute (Deurne)
Peelroute (Helenaveen)
Cleefswitroute (De Mortel)
Nederheideroute (Bakel)

ANWB Provinciegids. (9,95)
Compacte reisgids inclusief grote uitneembare kaart.
12 geselecteerde hoogtepunten in Noord-Brabant.
blz. 37/38 Nuenen, Dorp van de Aardappeleters.

Wandelroutenetwerk ZO Brabant (4,95)
Een verzameling van alle kaarten van het knooppuntennetwerk in ZO Brabant.

De Breugelse Beemden en Heerendonk. (3,50)
6 km. wandelroute: natuur, geologie,archeologie en cultuurhistorie.

De natuurgebieden rondom Nuenen. (4,00)
Biedt 27 natuurwandelingen, tezamen bijna 100 km wandelplezier.
Geeft informatie over de flora en fauna.
Vertelt over de geschiedenis en het beheer van de natuurgebieden.

Hertog Hendrikpad 92 km (9,25)
Boekje met 13 Rondwandelingen omgeving Eindhoven, variërend van 3,5 tot 9 km.

Dommelpad (4.50)
Wandelen in het Dommeldal tussen Eindhoven en Nuenen.
Wandelroutes van 4 tot 29 km.

