
Geffen
Ontdek

Geffen, gezellig, bedrijvig, gastvrij!



Voor u ligt een boekje met informatie over 

het dorp Geffen. Als u het dorp binnenrijdt 

kunt u op een bord lezen “Geffen, gezellig, 

bedrijvig, gastvrij’, iets wat we ook willen 

uitstralen. Geffen heeft meer in petto dan u 

op het eerste gezicht zou verwachten. Het 

dorp telt maar liefst zeven rijksmonumen-

ten en kent talloze plekjes waarover u zich 

als bezoeker zult verbazen. 

In dit boekje treft u informatie aan over de 

bezienswaardigheden, wandel- en fiets-

routes, horeca en verder vele nuttige tips, 

kortom alles wat u tijdens een bezoek aan 

Geffen van pas kan komen. 

Geffen
WELKOM IN
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4 Stukje geschiedenis

6 H. Maria Magdalenakerk

8 Molen De Zeldenrust
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STUKJE GESCHIEDENIS

Geffen is ontstaan op een plek waar de 

hogere droge zandgronden overgaan in 

lager gelegen en dus nattere bodem. De 

naam Geffen is waarschijnlijk afgeleid 

van “gen” + “effa”, dat “aan de water-

kant” betekent, hetgeen de ligging van 

het dorp verklaart.

Archeologische vondsten hebben bewe-

zen dat het gebied rond Geffen al sinds 

de late steentijd (2000 v. Chr.) werd 

bewoond. De oorspronkelijk bewoning 

was in de buurt van de huidige kerk. 

Later werd er steeds meer gebouwd aan 

de toegangswegen, waardoor het dorp 

steeds meer lintbebouwing kreeg. 

Dit is nu nog steeds merkbaar. Pas sinds 

de jaren ’60 van de vorige eeuw werd 

deze bebouwing aangevuld met nieuwe 

woonwijken. Door de kleinschalige uit-

breidingen heeft Geffen het vriendelijke 

dorpse karakter weten te behouden.

In de middeleeuwen was Geffen een 

heerlijkheid en was de Heer van Geffen 

er de baas. Hij woonde in een kasteel dat 

dichtbij buurdorp Nuland gelegen was.

In 1814 werd Geffen een zelfstandige 

gemeente, tot samenvoeging met de ge-

meente Nuland, onder de nieuwe naam 

gemeente Maasdonk. (1993 – 2014) 

Sinds 1 januari 2015 maakt Geffen deel 

uit van de gemeente Oss. Naast tal van 

(rijks)monumenten, die in dit boekje 

worden beschreven, kent Geffen meer-

dere karakteristieke straten. Hoek 

Kloosterstraat/Dorpstraat/Kerkstraat 

is een beschermd dorpsgezicht. 

Verder zijn Elst (met boerderijen op 

terpen) en Bredeweg (gedeelte zand-

weg), Oude Baan, Kraaijeven en Van 

Coothstraat mooie straten om er eens 

doorheen te fietsen of te wandelen. 

DORPSRONDLEIDING

U kunt ook diverse rijksmonumenten 

bezoeken of deelnemen aan een dorps-

rondleiding. Onze gidsen vertellen graag 

meer over tal van wetenswaardigheden. 

Aanmelden via dorpgeffen@gmail.com

Maar U kunt Geffen ook bezoeken voor 

een hapje of een drankje. Wellicht wilt 

u een van onze winkels bezoeken. In dit 

boekje vindt u daarvoor alle informatie. 

Wij hopen u graag te kunnen ontmoe-

ten in ons mooie dorp.
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RIJKSMONUMENT:
H. MARIA MAGDALENAKERK

Vanwaar u Geffen nadert, de toren van 

de H. Maria Magdalenakerk is al van 

verre zichtbaar. Als een baken steekt die 

boven de bebouwing uit. Met deze to-

ren hebben we meteen ook het oudste 

gebouw van Geffen benoemd. Deze ro-

buuste toren werd omstreeks 1450 ge-

bouwd, waarna men aan het imposante  

gotische schip van de kerk begon. 

Het kerkgebouw heeft als het ware een 

hele geschiedenis achter de rug, bran-

den en overstromingen hebben dit kerk-

gebouw in de loop der tijden geteisterd. 

Ondanks vele oorlogen bleef de toren 

fier overeind. Hij doorstond de dorps-

branden en de krijgshandelingen van de 

80-jarige oorlog. Na de Vrede van Mün-

ster in 1648 werd het katholieke geloof 

verboden en ging de kerk over in protes-

tantse handen. In het begin van de 19e 

eeuw werd het gebouw teruggegeven 

aan de katholieken. 

In 1893 breidde architect Caspar Frans-

sen de kerk aanzienlijk uit. De houten 

kapconstructie bleef hierbij voor het 

grootste deel gespaard. 

Tijdens het oorlogsgeweld in 1944 werd 

een gedeelte van de kerk opgeblazen en 

ook de vernieuwingsdrift in de jaren ’60 

en ’70 liet haar sporen na.

Na de herstellingswerkzaamheden van 

1948 en grondige restauratie van 2009-

2018 ziet de kerk er weer toekomstbe-

stendig uit. U zult versteld staan van het 

indrukwekkende interieur. 

De deuren van de kerk zijn dagelijks ge-

opend van 9.00 u- 16.00 u. 

KERKRONDLEIDINGEN

Heeft u interesse om de totale kerk te 

bekijken, wilt u de klokken van dichtbij 

zien, wilt u tussen plafond en dak lopen 

of genieten van het uitzicht uit de toren? 

Dat kan tijdens een kerkrondleiding. 

U kunt een afspraak maken via: 

torenmuseum@gmail.com 

Zie ook:  www.parochiedgh.nl 
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RIJKSMONUMENT:
MOLEN DE ZELDENRUST

De eerste vermelding van deze wind-

korenmolen dateert uit 1505, hiermee 

is deze molen de oudst nog bestaande 

standerd windkorenmolen van Neder-

land. De standerdmolen is het oudste 

houten type windmolen in de Lage 

Landen. De naam is ontleend aan de 

standerd of staak, een rechtop staande 

ongeveer 60–80 cm dikke stam met een 

zogeheten stormpen. 

De molenkast rust grotendeels op de bo-

venkant van de standerd. Aan de vorm 

van het dak, de hoogte van de voet, de 

vorm van de trap, de lengte/breedte 

verhouding van de kast en het afdak bo-

ven het luiwerk (bovenaan achterzijde) 

kan men zien in welke streek de molen 

staat. De totale breedte van 

de wieken is 24,80 meter. 

Deze molen is een echte Geffense molen 

en stond aanvankelijk in de Molenstraat 

tegenover het bijbehorende molenhuis, 

thans Molenstraat 28. Na aanleg van 

de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijme-

gen werd het in 1881 afgebroken en 

verplaatst naar wat nu de Willibror-

dusstraat is. Omstreeks 1952 raakte de 

molen buiten bedrijf en na 20 jaar was er 

sprake van ernstig verval. 

In 1981 werd deze molen afgebroken. 

Omdat vrijwel alle onderdelen niet 

meer bruikbaar bleken, werd de molen 

geheel vernieuwd. Slechts enkele details 

bleven bewaard. 

Ondanks de vrijwel gehele nieuwe mo-

len kunt u in deze molen oude tijden her-

beleven. De vrijwillige molenaars geven 

u uitleg over de werking en kunnen u 

meenemen naar de tijd dat windkracht 

nog van levensbelang was. 

BEZOEKMOGELIJKHEID: 

zaterdag 9.30-12.00 uur en op 

afspraak telefoon 06-34107661 

of tel.: 0412-624522 

Maar weinig Brabantse dorpen 

zijn in het bezit van meer dan één 

molen. Geffen telt, naast De Zel-

denrust, nog een molen: De Vlijt. 

Ook deze molen is een standerd-

molen, waarbij men, om wind te 

vangen, het ‘gevlucht’ (het gehele 

molenhuis) laat draaien op de ver-

ticale balk, de standerd. 

De molen werd in 1681 in Boxtel 

gebouwd. In 1862 werd de mo-

len gekocht en naar Geffen ver-

plaatst. Het was maar goed dat 

een standerdmolen relatief een-

voudig verplaatst kon worden, 

want in 1876 verhuisde de molen 

richting de dorpskern. Daar bleef 

hij staan tot begin jaren ’70. Na-

dat de molenaar was overgestapt 

op mechanisch malen raakte de 

molen in verval. 

De gemeente Geffen zag de his-

torische waarde van de molen, 

kocht die en liet hem restaureren. Zie ook:  www.zeldenrustgeffen.nl 

RIJKSMONUMENT:
MOLEN DE VLIJT

In 1976 werd de molen op de huidige 

plek neergezet. In tegenstelling tot mo-

len De Zeldenrust zijn in deze molen nog 

veel originele details bewaard gebleven.  

    

BEZOEKMOGELIJKHEID: 

woensdag 13.00 - 16.00 uur en

zaterdag 10.00 -12.00 uur en mogelijk 

op afspraak telefoon 073-5322198.

Meer informatie over molen De Vlijt o.a.

op www.molendatabase.nl
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RIJKSMONUMENT:
R.K. PASTORIE MET BEELDENGROEP

Waar eens het middeleeuwse dorpshart 

was, staat sinds 1856 de neogotische 

pastorie. Het gebouw bestaat uit twee 

bouwlagen en heeft een vierkant grond-

plan. Het is opgetrokken uit machinale 

baksteen met enkele natuurstenen ele-

menten en gestucte ornamenten. Het 

trappenhuis met eikenhouten trap en 

balustrade is nog oorspronkelijk. In de 

gang liggen natuurstenen plavuizen in 

zand. De plafonds in de gang zijn nog 

voorzien van neogotisch stucwerk. Het-

zelfde geldt voor de plafonds in de ach-

ter- en een voorkamer alsmede in een 

achterkamer op de verdieping.

De aanbouw in de noordoost hoek is on-

derkelderd. De kelder bezit twee krui-

sende tongewelven. In de kelder bevindt 

zich een waterput. Op de grote open zol-

der zijn de oorspronkelijke dakspanten 

deels voorzien van pen-gatverbindingen 

en deels met spijkers verbonden. 

Deze eenlaags aanbouw heeft vermoe-

delijk een oudere oorsprong dan de pas-

torie. 

Omdat de pastorie nog bewoond wordt is 

deze niet vrij toegankelijk.

Voor de pastorie bevindt zich een beel-

dengroep bestaande uit een Heilig Hart-

beeld geflankeerd door een tweetal 

siervazen. Alle drie de onderdelen zijn 

van dezelfde natuursteen vervaardigd.  

 

Op de voorzijde van de sokkel is de vol-

gende inscriptie aangebracht: 

“HEILIG HART / VAN / JESUS /  

ZEGEN ONS”. 

 

De achterzijde bevat de inscriptie: 

“DEN ZEER EERW. HEER PASTOOR 

L. VAN DUN/ DOOR DE DANKBARE 

PAROCHIANEN AANGEBODEN  

1 JUNI 1930”. 
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Na het gereedkomen van de nieu-

we pastorie kwamen de Zusters 

van Liefde vanuit Tilburg naar  

Geffen en namen intrek in de oude 

pastorie. Hun doelstelling was kansen te 

bieden aan mensen – onder wie kinde-

ren – die onder zware omstandigheden 

en voor een karig loon moesten werken. 

De congregatie hield zich bezig met on-

derwijs, zieken- en bejaardenzorg, pas-

torale zorg en maatschappelijk werk.

Omdat het gebouw in een slechte staat 

verkeerde werd in 1874 begonnen met 

de bouw van een nieuw klooster, scho-

len, een woonvoorziening voor bejaar-

den en een kloosterkapel. In de loop der 

jaren hebben tal van aan- en verbouwin-

gen plaatsgevonden. 

In het klooster was vroeger ook een 

kostschool voor meisjes uit gegoede 

families gevestigd. Aan de achterzijde 

bevindt zich de kloosterkapel. In 1981 

vertrokken de laatste vier zusters. 

 

Sindsdien is de kapel een onderdeel van 

het complex ‘Het Oude Klooster’, dat 

een recreatie- en serviceruimte is ten 

behoeve van de 55-plussers in Geffen. 

Het betreft het gerestaureerde, over-

gebleven deel van het oorspronkelijke 

nonnenklooster. 

De neogotische kloosterkapel is vrij toe-

gankelijk te bezichtigen.

VOORMALIG KLOOSTER
MET KLOOSTERKAPEL

Zie ook:  www.hetoudeklooster.nl 
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Al in 1693 is er in de archieven sprake 

van een “Smouse kerkhoff” nabij het 

“Swart Land”, een afgelegen plek enkele 

kilometers ten zuidoosten van Geffen. 

De zeer oude Joodse begraafplaats, 

vermoedelijk de oudste van Noord-Bra-

bant, was bestemd voor de regio. In 

1908 vond de laatste begrafenis hier 

plaats.

Bodemonderzoek uit 2011 bracht aan 

het licht dat het hele terrein, 50 bij 30 

meter groot, in gebruik is geweest als 

begraafplaats. 

Vermoedelijk was er plaats voor meer 

dan 300 graven. Een groot aantal 

grafstenen is helaas verdwenen. Het 

merendeel van de 86 bewaard gebleven 

gebeeldhouwde hardstenen grafstenen 

zijn 19e-eeuws met Hebreeuwse op-

schriften (enkele onder toevoeging van 

een opschrift in het Nederlands). 

De oudste nog aanwezige grafsteen 

dateert van 1760. In 2014 zijn tal van 

zerken gerestaureerd.

Het terrein is niet toegankelijk, maar vanaf 

het zandpad wel goed te bezichtigen. 

12 13

ZEER OUDE JOODSE
BEGRAAFPLAATS

Kapelletje opgetrokken uit afbraakma-

teriaal. Gebouwd in 1953 ter ere van 

het Mariajaar. Leuk om aan Maria even 

een bezoekje te brengen?

MARIAKAPELLETJE

6
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Het woord arboretum stamt van het 

Latijnse ‘arbor’ = boom. Een arboretum 

(meervoud: arboreta) is een tuin waarin 

vooral winterharde houtige gewassen 

worden gehouden. 

Het bijzondere van het arboretum 

in Geffen is dat de eerste bomen in 

2014/2015 werden aangeplant boven 

op een voormalige vuilstort. Deze voor-

malige stortplaats is inmiddels omgeto-

verd in een park waar men heerlijk kan 

wandelen en uitrusten.

ARBORETUM

Zie ook:  www.arboretumgeffen.nl 

De aangeplante bomen vertellen een 

bijzonder verhaal, ze zijn namelijk door 

en voor personen uit de Geffense ge-

meenschap geplant. 

Elke boom is voorzien van een informa-

tiebordje. Ondanks dat er al vele nog 

jonge bomen zijn geplant, wordt er nog 

steeds gewerkt aan het verbeteren/ver-

fraaien van het parkachtige landschap. 

Het arboretum is vrij toegankelijk. 
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Een hobby, het houden van bijen, gestart 

in 1998, groeide uit tot een familiebe-

drijf. 

In 2007 ging de bijenhouderij van de fa-

milie Schuurmans verder onder de naam 

EcoPoll, wat staat voor natuurlijke (Eco) 

bestuiving (pollination). EcoPoll is één 

van de grotere imkers in Zuid-Neder-

land.

In 2013 kwam EcoPoll in een nieuw  

pand in de vorm van bijenraat. Zes cel-

len in een rondje leverde de basis voor 

het nieuwe onderkomen. In het pand is, 

naast de moderne imkerij, een groot bij-

enteeltmuseum gevestigd, dat is opge-

bouwd uit drie collecties van eerder in 

Nederland gestopte musea. De collec-

tie bestaat onder andere uit een oude 

boompers uit 1781 en diverse honing-

persen en waspersen uit de periode van 

1840 tot medio 1900. Zie ook:  www.ecopoll.nl 

Daarnaast beschikt het museum over 

vele oude imkergereedschappen zoals 

bijvoorbeeld oude korfmessen en ge-

reedschappen om bijenkorven te vlech-

ten. Uiteraard ontbreekt de grote col-

lectie honingpotten, pijpen en berokers, 

ontzegelmessen, oude imkerkappen, 

voederbakken en honingslingers niet. 

Een bijzonder onderdeel vormen de 

Perzische Vliegtegels die dateren van 

omstreeks 1600.

Het Bijenteeltmuseum is ideaal om te 

bezichtigen in combinatie met een le-

zing of een workshop. U kunt binnenlo-

pen tijdens de openingstijden. Indien u 

buiten deze tijden het museum wilt be-

zoeken, kunt u een afspraak maken. Het 

pand is makkelijk toegankelijk voor min-

der validen en rolstoelgebruikers. 

IMKERIJ -
BIJENTEELTMUSEUM ECOPOLL
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WANDELEN
IN GEFFEN

In Geffen kunt u heerlijk wandelen, vrij 

of volgens een uitgestippelde route. 

Drie routes kunnen we u aanbevelen.

WANDELROUTE 

‘OP STAP DOOR HET  

VERLEDEN’

Bent u geïnteresseerd is de historie van 

Geffen? Dan is deze wandelroute een 

aanrader. Deze route voert u langs tal 

van historische gebouwen en plekjes 

die Geffen rijk is. Dankzij de uitgebreide 

omschrijvingen met historische foto’s 

gaat u meer zien dan u op het eerste oog 

zou opmerken. Lengte: 4,5 kilometer.

Deze route is te downloaden op:

www.geffen.nl

IVO VAN DINTHERPAD           

In 2006 is in het Geffens Veld, rond 

een nieuw pad weer inheemse be-

planting teruggebracht. Er werd ge-

kozen voor afwisseling met open 

gedeelten waarbij sommige ber-

men zijn verschraald, waardoor wil-

de bloemen weer een kans krijgen.   

Hier profiteren op hun beurt weer 

vlinders, bijen, insecten en vogels van. 

Langs het pad kunt u op grote keien ge-

dichten lezen van pater Ivo van Dinther. 

Van Dinther werd in Geffen geboren en 

heeft zijn sporen nagelaten als schrijver 

van gedichten, verhalen en toneelstuk-

ken in het Brabants dialect, maar ook 

als voordrachtskunstenaar, verteller en 

kunstschilder. Lengte: 6 kilometer.

Deze route is te downloaden op:

www.geffen.nl

WANDELROUTE LANGS BOOM  

EN VELD

Mensen ervaren een groene omgeving 

als belangrijke voorwaarde voor het 

welbevinden. In Geffen is er nog veel 

groen te vinden. Van de bomen in het 

arboretum tot aan de diverse bomen die 

langs de wegen staan. 

De route Langs boom en veld laat u de 

groene kant van Geffen zien, waarbij u 

even stil kunt staan bij tal van verrassen-

de plekjes en bomen.  

Lengte: 12 kilometer. 

Deze route is te downloaden op:

www.arboretumgeffen.nl

5
Een papieren routebeschrijving kunt 

u vinden in het portaal van het Oude 

Klooster, Kloosterstraat 7.
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FIETSEN IN EN
OM GEFFEN

Geffen heeft een afwisselend landschap, 

bossen, weidevelden en een polderland-

schap. Tal van verrassende plekjes komt 

u tegen op een van de fietsroutes.

EFFE DOOR GEFFE-ROUTE

De route voert u door de historische 

dorpskern en langs een aantal (rijks)mo-

numenten. 

U maakt kennis met het afwisselende 

Geffense landschap met bos, veld en 

polder. Lengte: 16 kilometer.

MAASDONK 700-ROUTE

Ter gelegenheid van het 700-jarig be-

staan van Geffen (1998) en Nuland 

(1999) werd deze fietsroute samenge-

steld. De route leidt u langs monumenta-

le plekken en u ontdekt de mooie natuur 

rondom drie dorpen van de voormalige 

gemeente Maasdonk: Geffen, Nuland en 

Vinkel.

Deze route is te downloaden op:

www.geffen.nl

DWARS OP DE OVERLAAT-ROUTE

“Het water gutst over de drempel van 

je boerderij in Geffen. Snel neem je je 

broertje op de arm en rent de voordeur 

uit. Het water op het pad voor het huis 

komt tot aan je kuiten. Nog twee boch-

ten en dan klimmen we de hoge, veilige, 

dijk op. Samen met de buurjongens tuur 

je over het uitgestrekte water dat door 

de polder stroomt...”

Deze route voert u langs sporen van de 

periode van ‘waterellende’, maar ook 

door een zeer divers landschap. Ervaar 

het verschil tussen de besloten dorps-

kernen en het open komgebied. 

Lengte: 23 kilometer.

Deze route is te downloaden op:

www.geffen.nl Op enkele punten zijn aanwijzingen ge-

geven voor het volgen van een kortere 

route. 

Lengte: 45 kilometer.

Deze route is te downloaden op:

www.geffen.nl
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5
Een papieren routebeschrijving kunt 

u vinden in het portaal van het Oude 

Klooster, Kloosterstraat 7.

5
Een papieren routebeschrijving kunt 

u vinden in het portaal van het Oude 

Klooster, Kloosterstraat 7.
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EVENEMENTEN

EFFE NOAR GEFFE

Een keer per jaar staat het dorp Gef-

fen volledig in het teken van ‘vruuger’, 

de tijd van paard en wagen, van dieren 

op de boerderij en van oude ambach-

ten. Onder de toevoeging ’hét Brabants 

dagje uit’ worden tal van activiteiten sa-

mengevat. Er is muziek, (straat)toneel, 

demonstraties, eten en drinken. 

25

Effe noar Geffe is niet zomaar een bra-

derie, het is een dagje terug in de tijd. 

Van een bezoek zult u beslist geen spijt 

krijgen. Sinds 1977 gingen u jaarlijks 

ruim 10.000 bezoekers voor.

Effe noar Geffe vindt plaats op de eerste 

zondag van september.

Zie ook:  www.effenoargeffe.nl 
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KERMIS

Geffen heeft een kleine maar gezellige kermis. Op het dorpsplein 

kunt u genieten van de botsauto’s, rups, cakewalk, draaimolen, vlieg-

tuigjes enz. Daarnaast kunt u genieten van de sfeer in de grote feest-

tent, want Stichting Horeca Geffen viert kermis in een tent. 

Tweede weekend van augustus

Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 14.00-24.00 uur

STROOIPOP

Sinds 2010 hét allround festival in Geffen met elk jaar verrassende 

live muziek acts, gezelligheid met vrienden en heerlijke Brabantse ge-

moedelijkheid. Ieder jaar een gevarieerd aanbod van bands, artiesten 

en dj’s in allerlei genres. Voor ieder wat wils dus...

Eerste weekend van oktober

CARNAVAL

Het carnavalsprogramma van Rottenrijk (de benaming van Geffen in 

carnavalstijd) is boordevol. Twee activiteiten zijn wellicht interessant 

om mee te maken. Allereerst de grote optocht op zondag. Daarnaast 

is het opmerkelijk (en gezellig!!) dat Geffen carnaval gezamenlijk 

viert in een grote feesttent. 

Als u van carnaval houdt een must om dit mee te maken! 

Het feest duurt vijf dagen, vrijdag, 

zaterdag, zondag, maandag en dinsdag.

27

Zie ook:  www.strooipop.nl 

Zie ook:  www.rottenrijk.nl 
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VERBLIJF
IN GEFFEN

CAMPING ‘DE GEFFENSE BERG’

Familie van Dinther-Brooijmans 

staat voor u klaar om uw vakan-

tie onvergetelijk te maken. Of u 

nu wilt genieten van de prachtige 

omgeving of liever actief bezig 

bent, op camping De Geffense 

Berg vindt u het allemaal! 

Bergstraat 6

www.kcdegeffenseberg.nl

073-5324180

info@kcdegeffenseberg.nl

BED & BREAKFAST   

PAPENHOEF

De familie Romme heeft in hun 

gerenoveerde boerderij een 

zeer ruim en verzorgd gasten-

verblijf gecreëerd in stijl . De 

locatie is te vinden aan de rand 

van het dorp in een rustige om-

geving. De accommodatie is 

geheel voorzien van gratis WiFi 

en heeft gratis privéparkeerge-

legenheid beschikbaar.

Weverstraat 4

o.a. op www.prettigovernachten.nl

073-5321803 

dorotheromme@hotmail.com

BED EN BREAKFAST ‘BRAJARIE’

De familie Jansen heeft in een 

vrijstaand bijgebouw een volle-

dig uitgeruste ruimte ingericht 

als gastenverblijf. Het centrum is 

op loopafstand. U kunt er voor de 

deur parkeren.

Pastoor van der Kampstraat 2

06-22790374

antoine.hans@levix.nl
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HORECA
In Geffen gebruikt men 

de slogan:  

Geffen, bedrijvig,  

gezellig, gastvrij.  

De laatste twee woorden 

kunt u zelf ondervinden 

wanneer u een van de 

vele horecagelegenheden 

bezoekt.
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EETHUYS ‘T AKKERTJE 2.0

In dit restaurant/cafetaria kunt u te-

recht voor een heerlijke lunch of een cu-

linaire verwennerij, maar ook  voor een 

goede kop koffie met een huisgemaakt 

koekje of appeltaart, heerlijk cappucci-

no, glas wijn of speciaal bier.

Dorpstraat 16

www.eethuys-akkertje.nl

CAFETARIA/ GOVERS FRITURE

Bent u op zoek naar een heerlijke maal-

tijd, bezoek dan Govers Friture. Op de 

menukaart vindt u tal van gerechten, 

waarbij de wokmenu’s door velen wor-

den geroemd.

Molenstraat 2

073 532 1502

CAFETARIA EETHUIS IL FRATELLI

Aan het Dorpsplein kunt u heerlijk eten 

bij Il Fratelli, het adres voor grill-

producten, salades, schotels, pizza’s en 

snacks. 

Dorpsplein 27

www.eethuis-t-dorpsplein.nl

EETHUIS SULTANA 

Zin in Turkse & Italiaanse gerechten? 

Dan is eten van Sultana wellicht iets 

voor u.

Kloosterstraat 33a

www.sultana-geffen.nl
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Wilt u gezellig wat drinken? 

Dan kunt u terecht bij:

CAFÉ BOETJE

Café Boetje, het gezelligste jongeren-

café van Geffen en omstreken!

CAFÉ ‘T HAASJE

Een echt Geffens dorpscafé.

Dorpstraat 28

www.cafezaalhethaasje.nl

CAFÉ GOVERS

De gezellige bruine kroeg tegenover 

de kerk.

Kerkstraat 5

073 532 5997

Dorpstraat 40

www.boetje.nl

RAQQAS LOUNGE & EVENTS

Voor even totaal anders uitgaan.

Kerkstraat 5a

06 265 763 31

info@raqqas.nl
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HANDIG OM TE WETEN

FINANCIËN

Dorpsplein 1

GEZONDHEID

Dorpstraat 62

www.huisartsenpraktijkgeffen.nl

073 532 1252

Apotheek Maasdonk

Dorpstraat 21

www.apotheekmaasdonk.nl

073 532 4699

Drogisterij Kruidvat

Dorpstraat 7

www.kruidvat.nl

Tandartsenpraktijk Geffen

Tot 31-12-2019 gevestigd aan:

De Rosmolen 11

www.tandartsenpraktijkgeffen.nl

073 532 1491

Tandartsenpraktijk 

Friends4Dents Maasdonk

Heesterseweg 1 

www.friends4dents.nl

073 521 7411

Bruinenberg Smulders 

Fysiotherapie 

Runrotstraat 15

www.fysiotherapiebruinenberg.nl

073 532 4312

Fysiotherapie Move2Bfit

Papendijk 12

www.move2bfit.nl

073 532 3432

Paramedische Praktijk Geffen 

(Fysiotherapie en 

Oefentherapie Cesar)

Kloosterstraat 7a

www.oefentherapiecesar.com

073 532 3445

Optiek Stefan

Dorpstraat 2

www.optiekstefan.nl

073 532 3499

Huisartsenpraktijk Geffen

Pinautomaat Rabobank24
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RELIGIE

De Heilige Missen in de Geffense ge-

loofsgemeenschap zijn: 

• Vrijdag om 19.00 uur in de  

kapel van ‘t Oude Klooster. 

• Zondag om 9.30 uur in de  

H. Maria Magdalenakerk.
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www.parochiedgh.nl

DIEREN 

Dierenarts

Dierenkliniek Nuland                                

Zandstraat 17a, Nuland

www.dierenklinieknuland.nl

073 532 5580

Dierenspeciaalzaak De Kinderen

                              D’n Ham 1

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

073 532 5551

BOODSCHAPPEN: ETEN EN DRINKEN 

  Jumbo Van der Sangen                         

Aloysiusplein 1 

www.jumbo.com

Jeroen Keizer Keurslager                              

Dorpstraat 26

www.keizer.keurslager.nl

Poelierderij Jo van Druenen

Broekstraat 8

www.poelier-jovandruenen.nl

Bakkerij Brands

Dorpstraat 31

www.bakkerijbrands.nl

Bakkerij M. van Hoorn

Molenstraat 1

073 532 1422

Wilma’s Kadoshop & Slijterij

Dorpstraat 13

073 532 465934
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POST

Dorpstraat 51

073 532 1444

COMPUTER

Dorpstraat 46

www.levix.nl

VERVOERSMIDDELEN FIETS

Tolweg 1

www.meulenreek.nl

Rijwielhandel + Taxi  

Tonny Jansen

Kerkstraat 11 

073 532 1313

VERVOERSMIDDELEN AUTO/MOTOR

Bedrijvenweg 6

www.markvanschijndel.nl

Autobedrijf van Heesch

Elst 18

www.vanheesch-geffen.nl

V.O.F. Autobedrijf D’n Bart 

Bedrijvenweg 7

www.dnbart.nl

Autobedrijf Dortmans

Veldstraat 35a

www.autobedrijfdortmans.nl

Van Santvoort Autotechniek

Veldstraat 43 

www.vansantvoortautotechniek.nl

Autobedrijf Schuurmans

Spoorpad 10a

073 532 1085

Autobedrijf van der Heyden

Leiweg 12 

www.vanderheydenautos.nl

Nicky Craane Autoschade

Veldstraat 41

www.nickycraaneautoschade.nl

Autoschade Maasdonk B.V.

Heesterseweg 33

www.autoschademaasdonk.nl

Autobanden Service Geffen

Bergstraat 10

www.autobandenservicegeffen.nl

Garage Troeno Geffen

(Banden service bedrijf)

Heegterstraat 35

www.garage-troeno.nl

Nonstop Motoren B.V.

Kloosterstraat 25

www.nonstopmotoren.com

TANKEN

Bedrijvenweg 5

Tankstation Autobedrijf Van Heesch

LPG-tank aanwezig

Elst 18

Esso Schuurmans Tankstation  

+ Wasserette

Papendijk 25a

PostNL Servicepunt Geffen

Levix Computershop

Wielerhuis de Meulenreek

Bosch Car Service  

Mark van Schijndel B.V.
B&S B.V. Tankstation41
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Met medewerking van:

- Ruud Verhagen (tekst)

- Bram van Ravenstein (opmaak)

- Anita Walraven (foto’s)

- Rien van Wanrooij (foto’s)

- Dayenne van Dinther (foto’s)

- www.kerkfotografie.nl (foto’s)

- Kimberley van Nuland (foto’s)

- Drukkerij Wihabo (drukwerk)

Dit informatieboekje is tot stand  

gekomen door een bijdrage van:

Uitgave 2019


