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WINKELEN IN  
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GRAVE

NL
Meer dan 
50 winkels  
op loopafstand  
van elkaar!

Wegwijs in Grave 
en Land van Cuijk

beleefhistorischgrave.nl  
 Grave_brabant 

landvancuijk.nl 
visitbrabant.nl

Tourist Information Grave 
Vergeet niet Tourist Information Grave  
en het Bezoekerscentrum Zuiderwater
linie in het historisch stadhuis te 
bezoeken. U vindt er een uitgebreide 
selectie van folders en gidsen. Het  
team helpt u graag verder. Andere 
toeristische informatiepunten vindt  
u bij Catharinahof (Koninginnedijk), bij 
Motel Koolen (Velp) en in meer plaatsen 
in het Land van Cuijk: Boxmeer, Cuijk,  
Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert.  
Maak kennis met de monumenten van 
historisch Grave. Vraag naar de folder: 
Beleef Historisch Grave

Stadswandeling met gids
Leer meer over onze rijke en turbulente 
geschiedenis en ontdek de verborgen 
schatten van Grave met een ervaren 
gids. Voor het boeken van een stads   
wandeling met gids kunt u terecht bij 
Tourist Information Grave. U kunt de  
wandeling uitbreiden met diverse  
activiteiten. Voor meer informatie:  
bel (0486) 87 00 67 of email  
info@gravetoerisme.nl

Deze folder is tot stand gekomen dankzij Gemeente Grave, Grave Promotie, Vastgoedgroep Grave, Weijsters & Kooij, 
CumLingua Taal & Communicatie • Foto’s: Anne van Eldijk, Mirjam Cornelissen fotografie, Marita Schouten, W&K •  
Tips of opmerkingen: info@gravepromotie.nl | © 2021 Wijzigingen voorbehouden

Karakteristieke 
winkels in eeuwen-
oude panden 

Ontmoet alvast een paar 
gepassioneerde eigenaren. 

Horeca: Moeders
Tussen het winkelen door lekker 
genieten. Op de koffie, theeleuten, een 
heerlijke lunch of gewoon gezellig 
borrelen? Eet, drink & geniet: het kan 
allemaal bij Moeders!

Fashion: Mode & Design
een sfeervolle damesmodezaak met 
toonaangevende merken met een sterk 
eigen gezicht maar prima te combine
ren tot een eigen stijl: stoervrouwelijk, 
zakelijk en dresscasual. Schoenen en 
accessoires maken het geheel compleet.

Wonen: Vier
Vier is dé Scandinavische lookandfeel 
woonwinkel van Grave met frisse 
woonaccessoires en kleinmeubelen.

Cadeaus: Cool Rabbit
Loop gerust eens binnen in deze 
Webshop/store voor hippe mama’s & 
coole kids, leuke hippe cadeaus voor 
alle gelegenheden. 

Delicatessen:  
Het Blauwe Schaap
Voor de beste Hollandse & buitenlandse 
kaas, vleeswaren, tapas, bonbons, wijn 
en nog veel meer bent u bij Het Blauwe 
Schaap aan het juiste adres.
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Kasteeltje  1

Nidum, house of inspiration
interieur, design, kunst, lifestyle | huisnr 3

Klinkerstraat  2

Wereldwinkel 
fairtrade cadeauwinkel | huisnr 1

De Lavendel
bloemisterij | huisnr 2

De Graafse Stylist 
Interieuradvies en  styling | huisnr 3

Bjoetie Plus
maatje meer mode/webshop | huisnr 4

Sanidrõme Oomen
sanitair | huisnr 6

Amar Store 
electro en reparaties | huisnr 9

Van de Laar Voet & Zorg
orthopedisch specialist | huisnr 12

De Papyrus
kunstatelier/dagbesteding | huisnr 15

Piep van Tuijn & Zn
ambachtelijke schoenmakerij | huisnr 19a

Optiek ’t Pothuus
opticien | huisnr 21

Atelier Ralph 
sieraden en reparatie | huisnr 22a

Computersystemen de Mars
computerwinkel voor particulier en  
klein zakelijk | huisnr 24

K00K00-mode 
preloved fashion | huisnr 25

Martonbikes
ebikes, mtb, BMX, race en  
stadsfietsen  | huisnr 27a

Flory Flowers bloemisterij
bloemen | huisnr 35 

Hamstraat  3

De Hamstraat 
woonaccessoires & cadeautjes | huisnr 2

Salon 14 
pedicure en nagelstyling | huisnr 14

Brugstraat  4

Onny’s tattoos
tattoos & mode | huisnr 2

Mooi 4 me
gezondheid & beauty | huisnr 5

Pittoresk decor 
voor unieke  
winkels

Met meer dan 50 winkels 
op loopafstand van elkaar 
biedt Grave alles voor een 
gezellig dagje winkelen in 
een prachtige vestingstad. 

2

1

4

3

5

6

7

9

8

Dwaal rond in het 
historisch centrum
Karakteristieke winkels
Eeuwenoude gebouwen herbergen 
unieke winkeltjes: bloemen, cadeaus, 
kunst, delicatessen, schoenen en 
kleding, homeopathische producten, 
interieurs en veel meer. Bezoekers van 
heinde en verre vinden hun weg naar 
deze mooie vestingstad voor een 
verrassend aanbod. 

Landelijk bekende namen
Tussen de tientallen speciaalzaken en 
lokale kappers en bakkers vindt u ook 
namen van landelijke ketens als DA, 
Hema, Marskramer, Pets Place, AH, 
Kruidvat, Mitra, Primera en Shoeby.

Gezellige markt
Elke vrijdagochtend vormt de week 
  markt een gezellige plaats van 
ontmoeting in de oude binnenstad. 

Heerlijk eten en drinken
Knusse cafés en uitstekende restaurants 
bieden naast gezelligheid ook lokale en 
internationale culinaire hoogstandjes.  
Of u een terras in het hartje van de  
stad zoekt of een plek aan de Maas,  
u ervaart de Brabantse gastvrijheid in 
een bijzondere setting! 

Gratis parkeren
U kunt parkeren bij het Arsenaal,  
op de Lunette en op het voormalig 
Visioterrein aan de Sint Elisabethstraat. 
In de smalle straatjes zijn er (beperkte) 
parkeermogelijkheden, met blauwe 
parkeerschijf.

Grave: stad in beweging
Zie voor het meest recente aanbod
beleefhistorischgrave.nl of  

 / beleefhistorischgrave.

Rogstraat  5

Vier
Scandinavische woontrends en 
kleinmeubelen | huisnr 4

Outlet by Mode & Design
exclusieve damesmode | huisnr 7

Belvisie
telefonie | huisnr 9

Mijn Hoekje 
sober en landelijk wonen | huisnr 10

Gustav Interiors
Zweedse woon en cadeauwinkel |
huisnr 17

De Kastanje
homeopathische drogisterij | huisnr 19

De Voorkamer
bijzondere woonaccessoires | huisnr 20

Peeters Horen
audicien | huisnr 21

Giesbers Optiek
opticien | huisnr 23

Cool Rabbit 
kekke woon en cadeauwinkel | huisnr 26

Walk-in Concept 
damesmode, woonaccessoires & 
cadeautjes | huisnr 27

De Tierelantijn 
kringloopwinkel | huisnr 30

TalentArt
galerie | huisnr 34

Dessous
speciale lingerie & badmode | huisnr 35

Mode & Design
exclusieve damesmode | huisnr 43

Outlet by An
voordelige merkschoenen | huisnr 45

Compagnie Maritiem
nautische kleding en cadeaus | huisnr 46

Maasstraat  6

Apart & Zo
cadeaus, bonbons, kunst | huisnr 9

Bakery Ladies 
dames & kinderkleding | huisnr 11

Beauté huidinstituut
natuurlijke huidverjonging | huisnr 19

Markt  7

Klik
cadeauwinkel & fashion | huisnr 3–7

Exclusiv dames- & herenmode
fashion van casual tot chique | huisnr 8

Hoofschestraat  8

Snoeperij Heintje
snoep, wonen & cadeautjes | huisnr 13b

Walk-in Closet
damesmode | (hoek Hofplein) huisnr 2

Het Blauwe Schaap
kaas, wijn en delicatessen | huisnr 15

Living by Klik 
woonaccessoires | huisnr 15z

Torenplein  9

Atelier 276
kunstwerkplaats | huisnr 3

N
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Ontmoet alvast een paar 
gepassioneerde eigenaren. 

Horeca: Moeders
Tussen het winkelen door lekker 
genieten. Op de koffie, theeleuten, een 
heerlijke lunch of gewoon gezellig 
borrelen? Eet, drink & geniet: het kan 
allemaal bij Moeders!
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