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Wauw. Je torst de Kempen op je vingertoppen. Een stukje 

ervan tenminste. Want van de ontelbare prachtige plekjes 

die onze streek rijk is, past maar een uitgelezen groepje op 

de bijna 140 pagina’s van deze brochure. 

Het resultaat van die hartverscheurende selectie? Doe- en 

bezoektips die zich knus zullen nestelen tussen je mooiste 

herinneringen. Adembenemende lapjes ongerepte natuur. 

Wandelingen die jouw zuurstof- en energiepeil de hoogte 

in jagen. Spetterende uitstapjes voor het hele gezin. En 

fietsroutes van wereldklasse, voor flitsende én gezapige 

trappers.

Kruid je Kempen-vakantie of -dagje met de fascinerende 

weetjes in deze brochure. En kruis aan welke events je 

voor geen geld wilt missen.

Wat vind je niet in deze brochure? De hemelse stilte van 

de uitgestrekte Kempense bossen. De goddelijke smaak 

van de abdijbieren. Het vorstelijke onthaal waarop elke 

Kempenaar jou trakteert.

Maar … jij hebt geluk: want de authentieke Kempen 

ontdek je vanzelf als je de streek verkent.

Veel plezier met jouw portie Kempenvreugde!

De authentieke
Kempen: kermis voor 
je zintuigen!
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Fietsers floreren in de Kempen. Je ketting spint als een 

poes terwijl je tussen de nauwkeurig gekozen knooppunten 

snort. Over veilige, biljartvlakke paden – 2000 km lang, 

als je wilt. Beschut tegen de wind. Begeleid door niet te 

missen borden. Voortgestuwd door groenblauwe natuur, 

heilzame buitenlucht en de superbe erfenis van het  

Kempense verleden.

Onderweg verleiden sprankelende haltes je om even af 

te stappen: een uitkijktoren met vogelblik op een kruising 

van kanalen, een zonovergoten terras in de vredige stilte 

van een abdij, een stokoude dorpskern die niets van haar 

charmes heeft verloren, …

Markeer jouw droomtrip op je knooppuntenkaart. Of flits 

over een van de tientallen bewegwijzerde thematrajecten: 

de Heideroute, de Trappistenroute, …

En waarom volg je je neus en je tong niet, op een van 

die onweerstaanbare, lekkere fietsroutes: een trip met 

een uitpuilende picknickmand op je bagagedrager, een 

tocht tjokvol culinaire verwennerij, een ritje dat stemmige 

cafeetjes aaneenrijgt, …

Fiets in deze brochure zeker even langs deze aanraders:

•  Spoorfietsen Brasschaat, p. 31

•  Picknickfietsen Retie, p. 107

•  Turfvaartroute Essen, p. 38

•  Dodendraadroute Baarle-Hertog, p. 15

•  Fiets & Picknick met Kempense Streken  

Kasterlee, p. 68

Een actueel overzicht van alle  

Kempense fietsroutes? Parkeer je tweewieler  

tegen de gevel van www.kempen.be.

Spinnend spannend 
fietsplezier
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Het Kempense decor is er eentje om in te kaderen!  

Hoewel, eentje? Je landt er in uiteenlopende  

landschappen: spectaculaire zandduinen en imposante 

kasteeldomeinen, paarse heides en frisgroene parken, 

maagdelijke bossen en vredige weilanden.

Elk van die landschappen weekte zijn eigen, uitstekende 

wandelnetwerk los. Er zijn er maar liefst tien in totaal.  

Met je trekschoenen aan leg je telkens opnieuw een 

oogverblindend lapje Kempen bloot …

… en loop je pal op bijzondere extraatjes: fraaie  

molensites, lieflijke kappelletjes, plekken waar de  

geschiedenis springlevend is, bezoekerscentra die je  

alles bijbrengen over de fauna en flora, honderden  

gezellige kroegen om úren na te kaarten, …   

De rode draad door elke wandeluitstap in Kempenland? 

Het gebruiksvriendelijke knooppuntensysteem.  

Prik naar hartenlust speldenknopjes op je Kempenkaart.  

Je mogelijkheden zijn eindeloos. 

Spot je tijdens je tocht al van ver de rood-witte borden? 

Zij sturen je in de juiste richting. Gelegenheidswandelaar, 

doorgewinterde stapper of rasavonturier? Geen pas op  

de Kempense paden laat je onberoerd.

Trappel niet langer ter plaatse. Rep je naar deze  

aanbevolen wandelingen:

•  Dobbelhoevepad Schilde, p. 110

•  Natuurwandeling door Het Goorken Arendonk, p. 12

•  Steenbakkerspad Beerse, p. 22

•  Wandelen tussen grens en groen Hoogstraten, p. 62

•  Schipkespad Herenthout, p. 56

•  Molenwandeling ‘Van slag’ Lille, p. 76

•  Trappistinnenpad Brecht, p. 32

Waar wandel jij dit weekend naartoe? Pin je plannen 

vast met het actuele overzicht op www.kempen.be.

Kempenland
Wandelwonderland
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In de Kempen zijn je kinderen de koning te rijk.  

Waterratten en speelvogels. Kleine deugnieten en  

grote belhamels. Prinsesjes en stoere actiehelden.  

Miniatuurbiologen en dappere ontdekkingsreizigertjes. 

Wat ze ’s nachts dromen, beleven ze overdag in de  

Kempen. Van een klimtoren via glijbanen het water in 

ploffen. Zelf een spetterende fonteinshow op touw zetten. 

Wandelen op klompen en horen hoe ze tikken op de  

kasseien. Een bezoekje brengen aan de torenhoge,  

maar o zo lieve giraffen of een blik binnen werpen bij de 

imposante bruine beren. Een riviertje afpeddelen in een 

kano, en met hun handen over het wateroppervlak strijken. 

Even adem happen …

Als een tornado tekeergaan in een rollercoaster.  

Hertogje spelen in hun zelfgebouwde zandkasteel,  

met uitzicht op een hagelwit strand. Als een slingeraap 

heen en weer zwieren tussen de takken. Zeeroverbevelen 

opvolgen op het dek van een piratenboot. De geheime 

code van een kabouterschat kraken. Een strip tekenen én 

Suske en Wiske laten meegenieten van hun talent, … 

En. Nog. Veel. Meer. Laat je kapoenen wegdromen bij  

deze aanraders in de brochure:

•  Het Zilvermeer Mol, p. 92

•  De Olmense Zoo Balen, p. 17

•  Pagadderpad Dessel, p. 37

•  Museum van de Speelkaart Turnhout, p. 116

•  Openluchtspektakel Albert I Westerlo, p. 121

•  Lilse Bergen Lille, p. 79

•  Netepark Herentals, p. 51

•  Kabouterberg Kasterlee, p. 67

•  Klompenbelevingspad Laakdal, p. 70

Samen met je kroost snuisteren in het volledige 

aanbod van gezinsuitstapjes? Kruip knus in de zetel  

en surf naar www.kempen.be.

Kinderen koning
in de Kempen
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De Kempen zijn heerlijk. Om te wandelen en te fietsen, om 

gelukzalige herinneringen te sprokkelen met je vrienden en 

familie en om … je buik lekker rond te eten en te drinken.

Geen enkele activiteit is écht compleet zonder dat je er een 

delicieus staartje aan breit. Lees even mee welk buffet jou 

te wachten staat, en begin alvast te watertanden!

Doorkruis je de Kempense gemeenten op de fiets?  

Schuif je benen dan op tijd onder tafel en laat je trakteren 

op een frisse, authentieke trappist, een goddelijk abdijbier 

of een beestig lekker lokaal brouwsel, zoals Ne Flierefluiter 

of een Liter van Pallieter.

Na een wandeling geniet je dan weer extra van een  

snee bruin brood belegd met abdijkaas – een extra plakje, 

graag! Van een stevig stoofpotje van heidekonijn. Van 

ovenvers molenbrood en pittige geitenkaas. Van fruitige 

witte wijn en Kempense kaviaar – die wedijvert met het 

strafste zwarte goud uit Rusland en Iran.

Bij speel-, strand- en waterpret hoort natuurlijk een romig 

hoeve-ijsje. Al zul je de kleinste vingers van het gezin ook 

zien grijpen naar verleidelijke desserts met Hoogstraatse 

aardbeien, naar de overheerlijke Lierse vlaaikes en naar de 

vele soorten koekjes die de Kempense ovens zo knapperig 

bakken. 

Zoetebek of liefhebber van hartig? Bierdrinker of fruitfanaat?  

In de Kempen kom je aan je trekken. Ontdek in deze 

brochure zeker:

•  Abdijkaas Postel, p. 91

•  Trappist Westmalle, p. 83

•  Foodtruckfestival Kafé Kasserol Geel, p. 42

•  Fruitboomgaarden met eigen winkel Oud-Turnhout,  

p. 98 en Ranst, p. 103

•  Kempisch Vuur Zandhoven, p. 127

Meer lekkers uit de streek?  

Haast je naar www.kempen.be.

Lekkerbekken 
smaken de Kempen
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Ga kopje onder in Arendonks groen

  Vertrek: gratis parkeerplaatsen op Van Eycklaan 7 en Deroissart 5  
Traject: 47 ~ 49 ~ 50 ~ 37 ~ 36 ~ 35 ~ 31 ~ 34 ~ 55 ~ 56 ~ 58 ~ 61 ~ 57 ~ 54 ~ 53 ~ 52 ~ 58 ~ 51 ~ 67 ~ 68 ~ 47 
Afstand: 9,3 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met nummers  
Wandelnetwerk: Kempens Landgoed  
Terrein: overwegend onverharde ondergrond.  
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Trek stevige stapschoenen of regenlaarzen aan. 

NATUURWANDELPAD 
Het Natuurwandelpad slingert jou gezapig langs de zo-

men van de Wamp. Heb je kinderen bij? Dan spring je 

– hop – even op het knuppelpad dat jou en je koters 

over een stukje moerasland loodst. Geef je ogen maar 

flink de kost, want dit stukje grillig groen bulkt van het 

leven. Best bijzonder zo dicht bij een dorp!

Struin verderop de beelden- en speeltuin van Acade-

mie Arendonk in. Hier geef je kleintjes even vrij spel. 

Deze voormalige sigarenfabriek huisvest vandaag een 

van Vlaanderens meest toonaangevende academies 

voor schone kunsten. Met wat geluk spot je achter de 

ramen een echte kunstenaar aan het werk. 

Benieuwd naar écht grootse zichten? Maak je borst 

nat en beklim de twaalf meter hoge uitkijktoren aan 

knooppunt 34. Hier tuur je úren naar de Lokkerse 

dammen – het gebied onder je voeten. 

Trek je verder op verkenning langs Het Goorken en het 

kanaal Dessel-Schoten? Dan heb je al een flinke wan-

deling in de benen. Een drankje in café ’t Paradijs is 

meer dan verdiend! Gebruik de opgedane kracht in het 

heuvelige Den Hooyput-gebied en laat haren en oren 

wapperen langs de Wamp. Bekaf maar voldaan? Strijk 

dan neer op een van de terrasjes op het marktplein en 

geniet gezellig na. 

  Café ’t Paradijs ~ Moerenstraat 81, 2370 Arendonk  
Gesloten op donderdag 

TELJOORLEKKERS AAN  
DE TOREMANSMOLEN 
KP 50
Daarboven op de Wampenberg stond … een koffie-

potmolen. Die naam dankt de Toremansmolen aan 

zijn achthoekige vorm – ook typisch voor koffiekannen 

begin de twintigste eeuw. Koffie vind je hier niet, maar 

je ziet wél hoe graan verpulverd wordt tussen twee 

maalstenen! Piep je tussen de wieken door? Dan valt 

je oog op de Teljoorlekker. Dit beeldje verwijst naar de 

oude spotnaam voor Arendonkenaren: ‘verlekkerd’ op 

borden en dus echte Bourgondiërs. 

Stap nu het Arendonks Heemmuseum binnen en snuif 

de geur van sigarenbladen op. Blijf zeker plakken 

voor de demonstratie van het sigarenrollen. En laat je 

meeslepen in Arendonks verleden van sigarennijver-

heid en valkerij. 

Elke laatste zondag van de maanden mei tot septem-

ber bezoek je deze bijzondere molen en het museum. 

Van 14 tot 17 uur. Kinderen gaan in de molen op 

ontdekking met het doe-boekje van Erfgoed Noorder-

kempen.

  www.arendonk.be/bezoeken en  
www.heemkringarendonk.be 

GETIPT 

Infokantoor
Toerisme Arendonk 
Vrijheid 29, 2370 Arendonk ~ 014 40 90 68 
www.arendonk.be/bezoeken 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur
donderdagavond: 18-20 uur

NATUURRESERVAAT HET 
GOORKEN KP 55 – 56 
Je houdt gespannen je adem in, spitst je oren 

en verroert geen vin. Want zag je nu net een 

blauwborstje op die wilg landen? En sprint 

daar een waterspitsmuis het riet in? Het Goor-

ken is het moerassig walhalla van laagveen, 

heide, gagelstruiken, … Geen wonder dat 

diertjes zich hier graag nestelen. Zelfs het 

heideblauwtje – een zeldzame en spectaculair 

knappe vlinder – laat zich hier spotten. 

Dat is trouwens spotsimpel, vanuit de 

geriefelijke vogelkijkhut en uitkijktoren op 

het terrein. Naast paarden grazen ook enkele 

harige reuzen het Goorken af. Geen paniek, 

want deze Schotse Galloway-koeien zijn lieve 

loebassen.
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FIETS- EN WANDELROUTES
In Baarle-Nassau ben je in het buitenland. En je 

waant je er ook écht op reis. Je enige agendapunten? 

Ontspannen en genieten van de rust. Wandelen of 

fietsen doe je in een groene omgeving. Stippel je 

route helemaal zelf uit of kies voor een tocht uit het 

wandelroutenetwerk. Volg bijvoorbeeld de roep van de 

Vlaamse gaai op het Hannebroekpad. Of trek je stoute 

laarzen aan voor een wandeling langs ’t Merkske: een 

smalle rivier die Nederland van België scheidt.

Enkele aanraders:

NIEUW 
DRIE OMMETJES BAARLE
Stapschoenen aan! Probeer de nieuwe wandeling 

Ommetje Tommel. Je treedt in de voetsporen van 

middeleeuwse landbouwers en trekt door heiden en 

akkers. 

  Vertrek: Kruising van Nieuwstraat en Sint-Jansstraat. 
Traject: 54 ~ 64 ~ 79 ~ 59 ~ 47 ~ 9 ~ 31 ~ 32 ~ 30 ~ 
80 ~ 86 ~ 54  
Afstand: 6 km 
Wandelnetwerk: De Baronie (NL) en Kempense Kolonies 
(BE) 
Bewegwijzering: groen-gele borden met nummers (NL)  
en rechthoekige rood-witte borden met nummers (BE) 
Fervente stapper? Breid je wandeling dan uit met de 
Ommetjes Broskens (10 km) en Zondereigen (18 km).  
Het routekaartje haal je voor 1 euro af bij het VVV kantoor.

GETIPT
DODENDRAADROUTE
De fietstocht die het meest tot de verbeelding spreekt? 

Dat is de Dodendraadroute. Valt er niets meer bij te 

leren over de Eerste Wereldoorlog? Mis. Via infobor-

den, ingesproken verhalen, schildwachthuisjes en 

reconstructies van de dodendraad kom je echt alles 

te weten.

  Vertrek: Gemeentehuis Baarle-Hertog, Parallelweg 1 
Traject: 92 ~ 80 ~ 94 ~ 22 ~ 18 ~ 19 ~ 52 ~ 11 ~ 12 ~ 
99 ~ 8 ~ 87 ~ 82 ~ 91 ~ 92  
Afstand: 38 km 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden  
met nummers 
www.dodendraad.org 

Infokantoor
VVV Baarle-Nassau-Hertog
Nieuwstraat 16, 5111 Baarle-Nassau  
+31 13 507 99 21 ~ info@vvvbaarle.com ~ www.vvvbaarle.nl 

Openingsuren
dinsdag t.e.m. zaterdag: 11-15 uur
zondag: 12-15 uur
De openingsuren variëren naargelang de seizoenen.  
Hou dus de website in de gaten.

Baarle-Hertog: wereldreisje maken?

BELGISCHE EN NEDERLANDSE 
ENCLAVES
De wereld ontdekken in één dag? Het kan. Of toch 

bijna. In Baarle-Nassau-Hertog sla je alleszins twee 

vliegen in één klap. Dertig stukjes België en Nederland 

zijn er dooreengehaspeld tot een uniek dorp. 

Speciale stoeptegels, punaises in het wegdek en  

gekleurde huisnummers leiden je door de Belgisch- 

Nederlandse puzzel. Begrijp je geen snars van deze 

gemeente? Kom haar dan vooral zelf ontcijferen.

  www.vvvbaarle.nl 

GETIPT
ZIGZAGGEN OP DE GRENS
Wandelen in de pittoreske dorpskern? Goede keuze. 

Stap de geschiedenis in met de onbegrensde gren-

zenwandeling. Wat mag je verwachten? Bijzondere 

historische plaatsen: van de Frankische driehoek  

Loveren en het Kasteeltje tot het voormalige gemeen-

tehuis. Misschien even halt houden bij een gezellig ter-

rasje? En natuurlijk eindigen in een sfeervol restaurant.

De onbegrensde grenzenwandeling loopt over onge-

veer 4 km. Wil je tijdens je wandeltocht echt alles te 

weten komen over Baarle? Reserveer dan een gids. 

Kinderen van 7 t.e.m. 12 jaar ontdekken het dorp 

spelenderwijs met de kinderpuzzeltocht.

  De wandeling start in het centrum, voor het gemeentehuis. 
De route ligt voor je klaar bij het VVV kantoor:  
VVV Baarle-Nassau-Hertog, Nieuwstraat 16

WEETJE

SCHIZOFRENE HUIZEN 
Een Nederlandse badkamer naast een Bel-

gisch toilet? Perfect mogelijk in Baarle-Her-

tog. Maar is het dan een Nederlands of een 

Belgisch huis?

Het antwoord zit verborgen in de ‘voordeurre-

gel’. Staat de voordeur aan de Belgische kant 

van de grens? Dan is de inwoner een Belg. 

Simpel, toch? 
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Natuurgebieden met wandel- en fietsroutes en recreatiedomeinen goed voor uren vertier.  

Dat is Balen in een notendop. 

FIETSEN LANGS DE  
KRUIERROUTE 

  Vertrek: Vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1 
Traject: richting 07 ~ 59 ~ 58 ~ 268 ~ 266 ~ 275 ~ 30 ~ 
60 ~ 59 ~ 07 ~ 24 ~ 32 ~ 39 ~ 38 ~ 37 ~ 34 ~ 35 ~  
29 ~ 57 ~ richting 07 
Afstand: 45 km (en ingekort: 20 of 25 km) 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met 
nummers  
www.balen.be/toerisme

Wist je dat Balenaars ook ‘kerkkruiers’ worden 

genoemd? Volgens de legende stond hun kerk eerst 

in Scheps. Later verplaatsten ze die naar het centrum 

van Balen met de … kruiwagen. 

Vandaag heeft de gemeente haar eigen kruierroute. 

Die voert jou langs de fraaiste stukjes van Balen.  

De blikvangers:

KANAAL VAN BEVERLO
Fietsen langs het water is: genieten van de rust en … 

van de wind in je haren. Kijk, herken jij ook die brug uit 

de film Groenten uit Balen?

 NATUURGEBIEDEN DE VENNEN, 
DE MOST EN KEIHEUVEL
Een prachtig snoer van natuurgebieden slingert langs 

de Grote Nete. Weilanden, broekbosjes, heiden,  

duinen, … Je komt het allemaal tegen!

STRAALMOLEN
Een van de laatste werkende watermolens in  

Vlaanderen? Die spot je in Balen!

DE OLMENSE ZOO
De Olmense Zoo? Dat is 12 hectare terrein met 250 

diersoorten in hun natuurgetrouwe omgeving. Goed 

voor een beestig dagje uit!

Koning van het dierenrijk is de leeuw. Ga zeker even 

dag zeggen, en begroet dan ook de witte tijgers. Stap 

daarna door de savanne: olifanten en giraffen doen er 

hun ding. En jij? Jij waant je in Afrika.

Griezel in het reptielenhuis, kuier over (!) het berenbos 

en bewonder prachtige fauna en flora in de tropenhal. 

Bespied panters en andere katachtige vrienden in het 

Casa Panthera. Of word wijzer in het Vogelmuseum en 

Zoogdierenmuseum.

Wist je dat de Olmense Zoo het hele jaar door  

evenementen organiseert? Van ontbijtsessies tot  

late night-bezoeken.

  Praktische details en evenementenprogramma op:  
www.olmensezoo.be.

GETIPT

RECREATIEDOMEIN KEIHEUVEL
De Keiheuvel is een kinderparadijs in openlucht. Je 

oogappels plonzen in het zwembad. Slaan een balletje 

op de minigolf. Bouncen op de trampoline. Racen met 

de gocarts. Ravotten in de avontuurlijke speeltuin. 

Wedden dat ze hier nog laaaang over napraten?  

Jij trouwens ook. Want voor jou wordt het een dagje 

luieren op de ligweide of op een terrasje. 

  www.keiheuvel.be 

In bruisend Balen

MET KLEUTERS OP  
HET TUTTERPAD
Heb je kleuters in huis? Zet koers naar het 

Tutterpad! Via een parcours van drie kilometer 

leren je pagadders alles over het zooggedrag 

van jonge dieren zoals de aap en de olifant. 

Weetjes wisselen af met doe-opdrachten. Leuk! 

En onderweg kunnen je kleintjes hun tutje 

achterlaten.
 

  Vertrek: aan de kerk op de Olmense Markt 
Traject: 6 ~ 74 ~ 73 ~ 75 ~ 77 ~ 6 
Afstand: 3 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden 
met nummers van het netwerk Kempense  
Landduinen of Tutjes ~ www.balen.be/toerisme.
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NATUUR ONTDEKKEN
De vallei van de Grote Nete herbergt twee natuurge-

bieden: Scheps en De Vennen. Klaar om ze te ont-

dekken? Voorzie stevig en waterbestendig schoeisel. 

Zeker bij regenweer.

Beeld je even in: geen lawaai van razende auto’s. 

Alleen rustige natuurgeluiden. Dat ‘alleen-op-de-

wereld-gevoel’ beleef je in Scheps. Kikkers, padden 

en salamanders houden je gezelschap. Net als de 

wulp en de kievit. Met wat geluk spot je de ijsvogel. 

In zijn knalblauwe verenpak duikt hij het water in. Een 

adembenemend schouwspel!

  Startpunt: Scheps, parking Halflochtdijk 
Traject: 52 ~ 51 ~ 56 ~ 78 ~ 63 ~ 62 ~ 58 ~ 57 ~ 55 ~ 
56 ~ 51 ~ 52 
De Schepswandeling werd in 2012 uitgeroepen tot de 
mooiste wandeling van de provincie Antwerpen.

KALENDER 2016

Natuurgebied De Vennen heet je welkom in een 

beekdallandschap. Hier kabbelen de Grote Nete, Kleine 

Hoofdgracht en Grote Hoofdgracht rustig verder. Met 

water zó helder dat zelfs de zeldzame beekprik er 

helemaal in zijn nopjes is. Bruggetjes en vlonderpaden 

laten je al dat moois van dichtbij bewonderen.

  Startpunt: De Vennen, parking Peer Luytendijk 
Traject: 94 ~ 88 ~ 95 ~ 88 ~ 94

  www.balen.be/toerisme 
Ga je eropuit in of na regenweer? 
Trek dan zeker je laarzen aan!

Infokantoor
Vrijetijdscentrum De Kruierie
Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen ~ 014 74 40 50
dekruierie@balen.be ~ www.balen.be

Openingsuren
maandag: 14-20 uur ~ dinsdag t.e.m. donderdag: 10-20 uur
vrijdag: 10-17 uur ~ zaterdag: 10-16 uur

In bruisend Balen

  Vertrek: aan de kerk in Hulsen. 
Traject: 17 ~ 18 ~ 59 ~ 60 ~ 39 ~ 74 ~ 75 ~ 19 ~ 97 ~ 20 ~ 96 ~ 21 ~ 17 
Afstand: 6,5 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met nummers. 
Wandelnetwerk: Kempense Landduinen  
www.balen.be/toerisme 

WANDELEN LANGS  
HET VOLSBERGENPAD
Knoop de veters van je wandelschoenen maar extra 

goed dicht. Want jij gaat stappen … veel stappen! 

Het Volsbergenpad – lokale inwoners spreken van 

Wollenberg – is meer dan de moeite. De wandeling 

voert je langs de schilderachtige meanders van 

de Grote Nete. Achter elke bocht ontvouwt zich een 

nieuw landschap: altijd een aangename verrassing!

Enkele blikvangers op het traject: 

•  Op het Frankische dorpsplein van Hulsen rijst de 

Sint-Hubertuskerk. Het neoromaanse bouwwerk 

dateert uit 1898. Check zeker de houten beelden 

binnenin.

•  In Lil - op de grens van Balen en Meerhout - bots je 

op de Sint-Elisabethkapel: een kapel met een rijk 

verleden. 

•  Vlak bij landduin de Kopberg staat Leens Kapelle-

tje. In de jaren zestig plantte een scoutsgroep het 

er provisoir neer. Leen Wagemans, die in de buurt 

woonde, bleef het onderhouden. 

Balen bruist van de bedrijvigheid.

Kom je ook naar de volgende evenementen?

1 mei: Fietstocht Netelus

28 juni: Bengelpop op de Keiheuvel

8 t.e.m. 16 juli: Scheps kermis

14, 21, 28 juli en 4, 11 en 25 augustus: 

Muziekterras in Balen

29 juli: Rock Olmen

5 en 6 augustus: Swing’in Hulsen

7 augustus: Op stap met Stabbel

15 augustus: internationale motorcross 

Keiheuvel

28 augustus: Fietstocht De Schakel

24 en 25 september: Fiesta Mundial

11 november: Wandelen in de herfst

26 december: Kerstwandeling met kerstmarkt
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WANDELEN
Klaar voor een openbaring? Trek dan de Beerse natuur 

in en tuur om je heen. Zou dat een oude steenbakkerij 

zijn? Ligt dat bosvennetje er niet vredig bij? En kijk, 

daar zweeft een buizerd boven de boomtoppen! 

Beerse, dat is bos op zijn best: struin door de  

Epelaar en De Schrieken, met hun vennen, loof-  

en naaldbomen en graslanden. Wandel langs de  

waterplassen van de Huffelen of hike door de  

eeuwenoude Abtsheide. Laat het pad van de  

Luysterborg zijn groene rijkdom voor u ontsluieren.  

Of avontuur richting Heksenkuil.

Typisch voor Beerse? De oude kleiputten die zichzelf 

tot meesterwerkjes van de natuur boetseerden.  

Ontdek ze op het Steenbakkerspad. 

Op de Eksterheide, aan de Duivelskuil en op de  

Blakheide spot je dan weer een bonte mix van  

Betoverende bossen? 
Rijk steenbakkersverleden? Beerse!

INDUSTRIEEL ERFGOED  
EN NATUURSCHOON OP 
HET STEENBAKKERSPAD

  Vertrek:  
GC ‘t Heilaar, Heilaarstraat 35, 2340 Beerse 
Traject: 37 ~ 65 ~ 34 ~ 35 ~ 36 ~ 39 ~  
40 ~ 1 ~ 45 ~ 41 ~ 91 ~ 63 ~ 61 ~ 37 
Afstand: 10 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden 
met nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Kolonies en  
Kempense Hoven

watervogels. Hou je verrekijker of telelens in de  

aanslag en bewonder onze gevleugelde vrienden.

  Ontdek 7 op-en-top Beerse themawandelingen op  
www.uitinbeerse.be. Of koop je papieren gids voor  
5 euro in het toeristische kantoor.

WEETJE

EVENEMENT IN DE KIJKER

Infokantoor
GC ’t Heilaar
Heilaarstraat 35, 2340 Beerse ~ 014 60 07 70
toerisme@beerse.be ~ www.toerismebeerse.be

Openingsuren
maandag: 9-12.30 uur, 14-16 uur en 18-20 uur
woensdag t.e.m. vrijdag: 9-12.30 uur en 14-16 uur

DE VAART … VERJAART!
Champagne! Beerse en negen andere  

gemeenten vieren in 2016 het 170/150/142- 

jarige bestaan van het kanaal Dessel-Schoten. 

Met een mozaïek aan activiteiten, waaronder 

een wereldrecordpoging lijndans op 26 juni. 

Kies een plaatsje op het jaagpad, zwier armen 

en benen in het rond en verschijn misschien 

in het Guinness Book of World Records! 

  www.devaartverjaart.be 

15 STEENBAKKERIJEN  
OP EEN RIJ
1865. Een spade stoot op veelbeloven-

de kleilagen in de Kempense grond. Het 

startschot van een bloeiende steennijverheid 

aan de Beerse oevers. Steenbakkerijen rijzen 

op en sturen hun versgebakken kleinoden 

de wijde wereld in langs het nieuwe kanaal 

Dessel-Schoten.

De steenindustrie staat de volgende jaren niet 

stil. Vervoeren houten schepen tot 85.000 

stenen? Dan trekken metalen boten dat aantal 

in de vroege jaren 1930 op tot 115.000. 

Later, in 1935, verschijnen gemotoriseerde  

steenponten aan de horizon, die liefst 

240.000 stuks dragen. Miljoenen bakstenen 

reizen zo naar hun nieuwe thuis.

Opmerkelijk: in 1942 is de helft van alle  

950 Beerse arbeiders steenbewerker.  

Rond diezelfde periode telt de gemeente  

22 steenovens en 15 laad- en loskades, 

uitgestrekt over bijna 7 km.

In de jaren 1970 moderniseert de industrie 

langs de Kempense kanalen. Maar de  

herinneringen aan de oude ringovens blijven.
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Berlaar. Dat is Boerenkrijg. Broekpad. Bruisende middeleeuwse riddertoernooien. Veel b’s, van bést wel leuk!

BOERENKRIJGPAD IN BERLAAR

  Vertrek: Sint-Pieterskerk, Markt Berlaar 
Afstand: 6,5 km 
Terrein: grotendeels verhard 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers 

De Boerenkrijg deed ook Berlaar in 1798 op zijn 

grondvesten daveren. Wil je er meer over weten?  

Het Boerenkrijgpad onthult de plekjes die het decor 

van de opstand mee vorm gaven.

De kerk Sint-Pieter, de pastorie, Herberg De Boekt, 

… Infoborden verklappen je later wel waarom je hier 

maar beter halt houdt. Toch al een tipje van de sluier 

over blikvanger Hof van Rameyen. Een middeleeuwse 

familie bouwde deze waterburcht in de dertiende 

eeuw. Haar beroemdste inwoner? Nicolas Rubens, 

zoon van … juist ja.

Wandelplezier in Berlaar

Het Hof van Rameyen ligt in Gestel. Dit dorpje – ooit 

het allerkleinste van de provincie – ligt op de zuidelijke 

oever van de Nete en zal je zeker charmeren.  

Het landschap met zijn weilanden, akkers en beemden 

is al eeuwen onveranderd. Ook de geklasseerde 

dorpskern loont meer dan de moeite. Zeker nu vzw 

Kempens Landschap het opwaardeerde tot een 

prachtplaatje. Aanraders in dit pittoreske plekje?  

De kerk en het omliggende kerkhof. Het dorpsplein 

met schandpaal, en markante gebouwen zoals de 

pastorij. En twee prachtige oude woonhuizen (eentje  

in het oosten, eentje in het westen). 

TIP 
WANDELEN IN DE  
KEMPENSE NETEVALLEI
Stappen in de ongerepte natuur? Weg van alles en 

iedereen? Het wandelnetwerk Kempense Netevallei 

bedient je op jouw wenken. De Nete kronkelt hier in 

ontelbare bochten. En jouw decor heeft een hoog 

Pallieter-gehalte: met bloem rijke beemden, stemmige 

kerkweggetjes en eeuwenoude hoeven. Mooi! 

  Meer info op www.kempen.be.

EVENEMENT IN DE KIJKER

 

Infokantoor
Gemeentehuis ~ Markt 3, 2590 Berlaar ~ 03 410 19 07
toerisme@berlaar.be ~ www.berlaar.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12.15 uur
woensdag: ook 13.30-16.30 uur

RIDDER VOOR 1 DAG
Pas op, daar stuift een ridder te paard voorbij! 

Kijk, daar is een ijzersmid aan het werk. KNAL, 

hoorde je net ook dat kanonschot? Welkom 

op Quondam, het grootste riddertoernooi in de 

lage landen.

Op 14 en 15 mei aanschouw je hier heroïsche 

taferelen uit de middeleeuwen. Hou je 

adem in bij steekspelen, zwaardgevechten 

en boogschutterstoernooien. Snuffel op de 

ambachtenmarkt. Zeg ‘waaaauuw’ tijdens de 

vogelshow. Drink uit een middeleeuwse beker. 

En kijk hoe je jongste spruit een ridderdiploma 

behaalt aan de schildknapenschool.

  Op de terreinen van ’t Hooghuys: 
Hemelshoek 235, 2590 Berlaar 
www.quondam.be
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Bonheiden pakt uit met een indrukwekkend natuurgebied. En barst van de geschiedenis.  

Trek je mee op verkenning?

GETIPT

KANTCENTRUM ’T ORDINAALTJE 
Vlaanderen en kantklossen, het is een eeuwen-oud 

huwelijk. Een huwelijk dat in Bonheiden levendiger 

dan ooit is dankzij ‘t Ordinaaltje. Wil je de zeldzame 

Mechelse kant ontdekken, met zijn zeer fijne tule in de 

vorm van een honingraat? Dan weet je waarheen!

  Dorp 112, Bonheiden 
Bezoek na afspraak met Yvonne Verbesselt-Vermant,  
tel. 015 33 13 35

Bonheiden: bont gezelschap van natuur, 
cultuur en erfgoed

OP WANDEL IN MOOI  
MISPELDONK
Tussen de Dijle en de Boeimeerbeek blinkt 

Mispeldonk. Een prachtig natuurgebied, in beheer 

van Natuurpunt. Dat breidde er het wandelpad fiks 

uit, zodat jij er al die schoonheid van héél dichtbij 

beleeft.

Mispeldonk zal niet snel vervelen, want variatie is 

er troef. Hooilanden wisselen af met houtkanten. 

Open weidelandschappen met vochtige loofbosjes. 

Stap na stap beland je telkens in een nieuw decor.

Kijk intussen je ogen uit. En zie de bewoners van 

het gebied niet over het hoofd. Dat zou de sluwe 

vos vast onbeleefd vinden. Net als de dartelende 

ree. Scan ook de lucht. Misschien is de buizerd 

wel naar jou aan het spieden, of de ijsvogel, of … 

de roodborsttapuit.
 

  Vertrekpunt: op het kruispunt tussen de  
Koningin Astridlaan en de Lange Veldstraat. 
www.mechelsrivierengebied.be.

HEEMMUSEUM ’T SMISKE  
EN ’T BRUGHUIZEKE 
Een duik in het verleden? Plons in de heemkundige 

sites van Rijmenam. De ideale stophaltes tijdens je 

fietstocht langs knooppunt 73.

De geur van vers brood uit de bakoven. Echte neuze-

kes en ‘kloefkes’ uit de authentieke snoepwinkel.  

Jouw ingrediënten voor een zondag in ’t Smiske!

  Hoogstraat 52a, Rijmenam 
Open elke zondag van juli en augustus: van 14 tot 22 uur.

Op de oever van de Dijle in Rijmenam pronkt het 

brugwachtershuisje uit 1786. Stap er binnen en 

ontdek zijn geschiedenis.

  Dijk 10, Rijmenam 
Open elke zondag tussen midden juni en midden 
september: van 13 tot 18 uur.

EVENEMENTEN IN  
DE KRANKHOEVE

INTERNATIONALE KANTMARKT
Heb je nog een gaatje in je agenda op zondag  

25 september? Kom dan naar de internationale kant-

markt in de Krankhoeve. Meer dan dertig standhouders 

uit binnen- en buitenland verwelkomen je.  

Kijk, koop of … probeer zelf!

Info
Gemeenschapscentrum ’t Blikveld
Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden ~ 015 50 28 72
toerisme@bonheiden.be ~ www.bonheiden.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 8.30-12 uur

ZOMERZONDAGEN
Een zondag. In de zomer. Dat is dé garantie 

voor zot veel plezier. Zeker als je afzakt naar 

de Krankhoeve. Ooit de thuis van de Mechelse 

begijntjes. En nu ’s zomers het openluchtde-

cor voor leuke muziekoptredens. Dans mee op 

zwoele deuntjes – terwijl de zon op je gezicht 

schijnt.

  Zomerzondagen op 3, 10, 17 en 24 juli
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  Vertrek: Kasteel van Brasschaat, Gemeentepark 5 (KP 97) 
2930 Brasschaat  
Traject: 97 ~ 98 ~ 66- 04 ~ 01 ~ 65 ~ 66 ~ 99 ~ 53 ~ 97  
Afstand: 6,6 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers  
Wandelnetwerk: Kempense heide 
Terrein: grotendeels onverhard, kinderwagenvriendelijk 
Logeren: vakantiewoningen Casa Ametza, Elshoutbaan 19, 
Mobilhomeparking, Elshoutbaan 17,  
Hotel Afspanning De Kroon, Bredabaan 409 

PARKWANDELING 
Je knippert even met je ogen wanneer je het park van 

Brasschaat binnenstapt. “Het lijkt wel een schilderij!” 

Zonne- en speelweiden, kinderen die stoeien tot hun 

wangen gloeien, rijen rozen, een nostalgische vijver en 

… een heus kasteel. Om helemaal van te zwijmelen. 

Verder op je tocht beland je in het Peerdsbos, hét 

wandelbos bij uitstek in de provincie Antwerpen.  

Waarom? Dat ontdek je snel van zodra je tussen de 

wilde kamperfoelie, valse salie en adelaarsvarens 

drentelt. Zomereiken en berken torenen boven je uit, 

zwarte dennen zwiepen zacht met je mee. 

Stoot je plots op een oranje waterloop? Dan ben je in 

de Vallei van de Laarse Beek aanbeland: een bijzonde-

re plek om fauna en flora te spotten. 

Brasschaat baadt in plezier

HOU JE RAKKERS UREN ZOET 
Laat je guiten hun speeldrang botvieren. Geef hen 

een club in handen op het minigolfterrein van Melkerij 

Peerdsbos (KP65) of Hemelhof, huur samen een bootje 

bij ‘t Boothuisje, kijk naar herten bij het kasteel.  

Of laat ze los in de speeltuinen aan het Boothuisje of 

aan de hertenweide.

  ’t Boothuisje ~ Gemeentepark 2 (KP99) 
Hemelhof ~ Gemeentepark 18 (KP53)

OH’S EN AH’S AAN  
DE LAARSE BEEK 
“Wow, het water is hier oranje!” Over de Laarse beek 

galmen verwonderde kreten. De stroom dankt zijn 

kleur aan een hoog ijzergehalte. Bij de vistrappen trekt 

je kroost grote ogen wanneer een kleine modderkrui-

per of rivierdonderpad zijn weg naar boven zoekt.  

Of een ijsvogel of bosbeekjuffer op het vlonderpad 

landt. De educatieve speelzone brengt je een hoop bij 

over de vissoorten en de werking van de vistrap.  

En aan de Speelvis – een metalen klauterconstructie 

– plons je bij goed weer heerlijk in de beek en maal je 

zélf water. 
 

  Educatieve speelzone Laarse Beek:  
ter hoogte van ’t Boothuisje (KP99)

CASA AMETZA 
Casa Ametza? Dat is vakantie voor iedereen. De zes 

zonnige vakantiewoningen in het park van Brasschaat 

zijn volledig uitgerust voor mensen mét en zonder 

beperking. Dankzij het toegankelijkheidslabel A+ 

geniet u hier als zorggezin van een zorgeloze vakantie. 

Rolstoeltoegankelijkheid, prikkelvrije ruimtes, privacy, 

… over alles werd er nagedacht. De fleurige huisjes 

zijn vriendelijk voor het milieu. En in de buurt vindt 

iedereen een activiteit naar zijn zin. 

  www.casa-ametza.be/home

VOOR WATERRATTEN  
EN SPORTFANATEN 
Hoort bij ontspanning voor jou beweging? 

Dan geniet je volop van de splinternieuwe 

Sportoase Elshout. Een water- en sportpara-

dijs voor jong en oud, met naast een sport- en 

wedstrijdbad ook een ruimte vol glijbanen, een 

bubbel- en buitenbad, een hamam en sauna. 

Klaar voor spetterpret?
 

  Elshoutbaan 17 (KP 98)
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Brasschaat baadt in plezier

  Vertrek: Verkeerstoren, Licht Vliegwezenlaan, 2930 
Brasschaat  
Traject: 61 ~ 62 ~ 63 ~ 08 ~ 09 ~ 07 ~ 06 ~ 04 ~ 61 
Afstand: 6 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers  
Wandelnetwerk: Kempense heide  
Logeermogelijkheid: Van der Valk Hotel Dennenhof, Bre-
dabaan 940 en Charmehotel Klokkenhof, Bredabaan 950 

KATAPULT NAAR HET VERLEDEN
Gunfire-pad 

Een zweem van kerosine en een schier eindeloze lan-

dingsbaan. Je start je wandeling op het voormalige oe-

fenterrein van de eerste Belgische militaire vliegschool. 

Een plek die herinneringen aan andere tijden oproept. 

Luchtballonnen, loodzware vliegtuigen, helikopters, … 

ooit was dit een belangrijk militair knooppunt.  

In Kamp Noord – indertijd een opleidingsgebouw 

– landden enkele vzw’s die rond sociale economie 

werken. Nu al dorst? Wip dan zeker even binnen in  

de gezellige bistro ‘Perron Noord’. 

Verder op je pad doemt het Fort van Brasschaat op. 

Oorspronkelijk was dat uitgerust met pantserkoepels 

en kanonnen. Tegenwoordig noemen zo’n zevenhon-

derd vleermuizen het fort hun thuis. Dat maakt het een 

van de topvleermuizenspots in Vlaanderen! 

Langs de Antitankgracht kronkel je verder door het 

landschap. Vandaag vormt de geul de groene draad 

tussen diverse natuurgebieden en bossen. En geeft  

ze dieren en planten de kans om te migreren.  

Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog moest deze 

brede waterloop Duitse tanks uit Antwerpen weren. 

GUNFIRE-MUSEUM 
Rakketakketak! In de oude vliegtuigloodsen van het 

Gunfire-museum neemt het verleden je onder vuur. 

Hier maak je kennis met naoorlogse luchtartil-

lerie uit lang vervlogen dagen: van kanonnen over 

houwitsers tot mortieren. Én een collectie originele 

legeruniformen. De driezitshelikopter Alouette II is 

de recentste – indrukwekkende – aanwinst van het 

museum. 

  Gunfire, Kwartier WEST, zone Noord, Kapellei 
www.het-kamp-van-brasschaat.be

TOPPER

 
Infokantoor
Toerisme Brasschaat 
Bredabaan 407, 2930 Brasschaat ~ 03 650 03 01 
toerisme@brasschaat.be ~ www.vrijetijd-brasschaat.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. zaterdag: 9-12 uur
zondag (mid-juni tot mid-september): 9–12 uur 

LAAT JE SPOREN OP DE 
FIETS! 

In Kapellen spring je op de spoorfietsen: een 

traptraject op de oude spoorverbinding tussen 

de forten van Kapellen en Brasschaat – in de 

Tweede Wereldoorlog bezet door de Duitsers. 

Peddel je een weg door het weelderige groen 

en ontdek langs het pad sporen uit het  

militaire verleden. Uitgefietst? Aan het  

keerpunt voor de spoorfietsen start het  

Gunfirepad. Ideaal voor wie maar niet genoeg 

krijgt van de weidse zichten. 
 

  Info en reserveringen via www.spoorfietsen.be 
Vertrekpunt: Fortsteenweg ter hoogte van nr. 37, 
2950 Kapellen  
Gezinsfiets (2 à 3 personen): €30  
Groepsfiets (tot 12 personen): €80
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NIEUW 
WANDELBROCHURE BRECHT
Kriebelen je benen om de natuur in te trekken? Blader 

dan door de wandelbrochure van Brecht. De veertien 

gevarieerde wandelingen mixen natuur en cultuur, met 

afstanden voor groentjes én geoefende wandelaars. 

Een aantal routes is zelfs wieltjesvriendelijk. 

Tip: verken de antitankgracht, de lokale steenbak-

kersgeschiedenis, natuurgebied De Merel, … met een 

gids van Natuurpunt, VMPA of ’t Kerkuiltje! 

  De nieuwe wandelbrochure is te koop bij de Dienst Vrije Tijd 
Brecht en het Administratief Centrum Sint-Job-in-’t-Goor.

 
NATUURSCHOON LANGS  
HET TRAPPISTINNENPAD

  Vertrek: Brug 11, kanaal Brecht of De Poppelaer,  
Sint-Job-in-’t-Goor 
Afstand: 17 km (kortere lus van 9 km in Brecht en  
van 10,5 km in Sint-Job-in-’t-Goor) 
Bewegwijzering: zeskantige bordjes met groene pijl

Het Trappistinnenpad voert je door de oogverblindende 

natuurgebieden rond de abdij van Onze-Lieve-Vrouw 

van Nazareth.

Je belandt eerst middenin de Brechtse heide, een 

buitengewoon afwisselend landschap van weiden, 

bossen en akkers. Hier en daar liggen stukjes heide 

uitgestrooid. En je telt wel driehonderd natuurlijke 

of uitgeturfde vennen. Al die natuurpracht markeert 

overigens de grens tussen de stroomgebieden van 

Schelde en Maas.

Onderweg verschijnt de toren van het Trappistinnen-

klooster aan de horizon en passeer je de bossen rond 

het Trappistenklooster van Westmalle.

Op naar het natuurgebied Kooldries-Hoofsweer!  

Een waar festival rond fauna en flora. Wil je vogels 

spotten? Vat dan zeker post achter de vogelkijkwand. 

  Raadpleeg de nieuwe wandelbrochure voor een  
onvergetelijke excursie door het gebied!

Je benen strekken in beeldig Brecht

LANGS HET TRAJECT 

OP STAP MET KIK EN EEK
Brecht brengt zijn erfgoed en geschiedenis tot bij jouw 

bengeltjes. Met een leuk boek rond Kik de kikker en 

Eek de eekhoorn. De guitige figuurtjes trekken gepakt 

en gezakt door Brecht en boeien jouw deugnieten met 

plezante verhaaltjes en plekjes. 

Volg Kik en Eek op de voet tijdens een van de wande-

lingen (1 tot 6 km). Ontrafel bijvoorbeeld het mysterie 

van de boomstamkoffer, dat je leidt tot in de fraaie 

Sint-Leonarduskerk.

Nieuw: avonturiertjes tussen vijf en tien jaar beleven 

een extra spannende tocht met het Kik en Eek- 

rugzakje vol opdrachten!

  Koop het boek voor 7,5 euro bij de Dienst Vrije Tijd en  
het Administratief Centrum. Het rugzakje kost 5 euro.

GA EVEN OM ZEEP  
IN DE ABDIJ
Trappisten, dat zijn toch bierbrouwende paters 

met een bruin-wit habijt? Vaak wel, maar 

niet in de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van 

Nazareth. Want dat is de thuis van de zusters 

Trappistinnen. Ook zij vervaardigen een 

schuimend streekproduct: ambachtelijke zeep!

Je kunt de abdij niet bezoeken. Wél mogelijk:  

enkele dagen herbronnen in de vredige 

omgeving, of Trapp-zeep of -badschuim kopen 

in de abdijwinkel.

  Abdijlaan 9, 2960 Brecht ~ www.abdijnazareth.be

TRADITIE: HEKSENTOCHT 
EN SPROOKJESWANDELING 
De stad gaat slapen. De uil oehoet in het 

woud. En de heksen … worden wakker!  

Durf jij je in de duistere bossen te begeven om 

eens lekker te griezelen? Waag je dan aan de 

4,5 km lange heksentocht, boordevol ludieke 

acts en schrikmomenten! Kom rrrrrillen op  

22 oktober 2016.

  Voor families met kinderen vanaf 8 jaar.  
Verplicht inschrijven vanaf september.

Kleinere freules en knapen halen hun hartje 

op tijdens de wonderlijke Sprookjeswande-

ling op 26 november 2016.

  Schrijf je snel in vanaf begin oktober! 
www.toerismebrecht.be
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VERNIEUWDE  
JAN VAN DER NOOTROUTE

  Vertrek: via aanlooproute vanaf station Noorderkempen 
Traject: 80 ~ 96 ~ 97 ~ 09 ~ 39 ~ 38 ~ 98 ~ 99 ~ 48 ~ 
47 ~ 45 ~ 43 ~ 42 ~ 41 ~ 36 ~ 37 ~ 68 ~ 80 (verkorting 
tussen 99 en 68) 
Afstand: 53 km 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden  
met nummers

Jan van der Noot, zoon van een schout, schopte het 

in de 16de eeuw tot ‘Prins van de Nederlandse dicht-

kunst’. Kunst die volgens hem de natuur nooit kon 

overklassen. De route rolt dan ook een en al landelijke 

rust en natuurpracht voor jou uit. 

Laveer tussen het groen van vandaag en de buurt 

waar de humanist het levenslicht zag. 

  Download de vernieuwde fietsroute vanaf eind mei gratis 
op www.toerismebrecht.be.

LANGS HET TRAJECT

STRIPROUTE
Wham! Klang! Zoef! Klaar voor een kletterende fiets-

route achterop bij striphelden als Suske en Wiske en 

de Kiekeboes? Koers naar de kleurrijkste plekjes van 

Brecht en zes andere gemeentes. In één lus van  

110 km of in porties van 30 km.

De Stripspoorlus – voor spoorzoekers jong en oud – 

doorkruist Brecht. Daag Nero-piraat Tuizentfloot uit … 

of tenminste zijn standbeeld. Aanschouw de schrik-

wekkende schandpaal. En stop bij het Stripverhalen-

huisje om te picknicken met Junior Suske en Wiske.

Door Brecht op twee wielen

GETIPT

NOG MÉÉR FIETSKILOMETERS!
Fair Trade Ecocyclo

Koop of proef fairtrade- en andere duurzame  

producten tijdens een fleurige fietstocht door Brecht. 

Haak zeker je boodschappenmandje aan!

Proef de 5 Trappisten-route 

Bourgondiër, fietsliefhebber of abdij-bewonderaar?  

De Belgisch-Nederlandse ‘Proef de 5 Trappisten’-route 

brengt je naar de trappistenkloosters van Westmalle 

en Brecht (B), Koningshoeven en Zundert (NL) en 

Achelse Kluis (pal op de grens). 

Onderweg proef je hemelse bieren en beleef je tonnen 

fietsplezier. Trek voor de volledige 300 km het best en-

kele dagen uit. Of koppel twee kloosters in één dagrit.

  Al deze fietsroutes zijn te koop bij de Dienst Vrije Tijd Brecht 
en het Administratief Centrum Sint-Job-in-’t-Goor. 

Infokantoor
Dienst Vrije Tijd Brecht
Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht ~ 03 660 28 30
info@toerismebrecht.be ~ www.toerismebrecht.be

Administratief Centrum
Kerklei 2, 2960 Brecht (Sint-Job-in-’t-Goor) ~ 03 636 00 44

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur
maandag ook: 18-20 uur

Voor Dienst Vrije Tijd:
woensdag ook: 13-16 uur
van apr t.e.m. sept ook op vrijdag: 13-16 uur en op zondag  
en feestdagen: 10-14 uur

GEITENMELK EN GIN
Wat dacht je van een smakelijke pitstop?

Koop een fles verse geitenmelk bij de  

Scherpenberghoeve. Vlak bij knooppunt 99.

  Westmallebaan 43, 2960 Brecht

Of nip bij Taxandria Elixir van de Custos Gin 

nr. 5, genoemd naar de Brechtse humanist 

Johannes Custos (15de-16de eeuw). 

  Tussen knooppunten 38 en 98. Reserveer je 
groepsbezoek via thomas@basisbakery.be.

SJEZEN LANGS HET  
JAAGPAD
Het kanaal Dessel-Schoten rijgt alle deelge-

meenten van Brecht aan elkaar. Tijdens een 

fietstocht over het jaagpad vul je je longen 

met gezonde lucht en je maag met het on-

weerstaanbare streekbier Ne Kleipikker.  

Even bijtanken in een kroeg aan de waterkant?  

Boten spotten vanaf jouw picknickplaatsje?  

Jij fietst, jij kiest!

Vier ook mee tijdens De Vaart Verjaart.  

Een traditioneel Kempisch binnenschip meert 

van 6 t.e.m. 12 juni aan in Brecht. Lokale 

organisaties verrassen je dan met een kajuit 

vol cultuur! 

  www.toerismebrecht.be en  
www.devaartverjaart.be 
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Op wandel door waterwonderland in Dessel

SAS4-TOREN
Beeld je in: een trap met 217 treden, die uittorent 

boven de ongerepte natuur. Hij bestaat! En ja, het is 

puffen en hijgen naar de top van de Sas4-Toren. Blaas 

dus boven gerust even uit, laat je longen vollopen 

en aanschouw je adembenemende beloning: het 

panorama van frisgroene loofbossen, dooraderd met 

staalblauwe kanalen.

Onder de toren, in het bezoekerscentrum, snuif je  

het DNA van de streek op. Dessel onthult er zijn  

toeristische geheimen. Je ontdekt alles over de 

waterwegen en de plaatselijke ontginning van  

kwartszand – via praatjes en plaatjes.

Met de wagen bezoek je de Sas4-Toren het best via 

de Nieuwedijk.

  Locatie + parking: Sas4-Toren, Nieuwedijk 72Z,  
2480 Dessel ~ www.dessel.be

WEETJE

WANDELNETWERK  
KEMPENSE MEREN
Quizvraag: wat typeert het Desselse landschap? 

Inderdaad: water! Het Wandelnetwerk Kempense 

Meren gidst je via vredige paden naar de charmantste 

uithoeken van het waterwonderland.

Ontdek ook de themawandelingen die geënt zijn op 

het Wandelnetwerk:

• Buntpad

• De Zandloper

• Groesgoorpad

  www.dessel.be

KANALEN ONDER ELKAAR 
De Sas4-Toren markeert een bijzondere plaats 

in België. Ja, zelfs in Europa. Want hier krui-

sen drie kanalen elkaar: Bocholt-Herentals, 

Dessel-Kwaadmechelen en Dessel-Schoten, 

dat exact een eeuw geleden werd uitgegra-

ven. Roemrijke heersers als Keizer Karel V en 

Napoleon bogen zich over de blauwdrukken – 

al glinsterden de waterwegen pas kort na de 

Belgische onafhankelijkheid. Vandaag is het 

gebied erg in trek bij watersporters, fietsers 

en wandelaars. 

GETIPT PICKNICKPAKKETEN 
EN -PLEKJES 
Een fikse wandeling door de Desselse natuurpracht? 

Daarvan knort je maag. Tip: laat een lokale handelaar 

je picknickpakket samenstellen. Rol je rood-wit ge-

blokte laken uit op een van de dertien picknickplekjes 

en smul energie bijeen voor de terugweg.

Reserveer je pakket minstens één dag voor je eropuit 

trekt.

  www.dessel.be

Infokantoor:  
Administratief Centrum ‘De Plaetse’
Hannekestraat 1, 2480 Dessel ~ 014 38 99 20
toerisme@dessel.be ~ www.dessel.be

Openingsuren:
maandag t.e.m. vrijdag: 8.30-12 uur
donderdag ook: 13.30-16 uur en 17-19 uur

BOSPRET VOOR  
PAGADDERS
Van aan de Sas4-Toren slingert het Pag-

adderpad door het bos: een avontuurlijke 

bewegingsroute voor het hele gezin. Vooral 

kinderen tussen 3 en 10 voelen zich hier de 

koning te rijk. Katapulteer dennenappels het 

gebladerte in of klauter over boomstammen. 

Sleep een boom voort als een boot of glij naar 

beneden over het gras. Zigzag als een ree, 

stuif recht voor je uit als een vos, huppel als 

een haas, … Je pagadders zullen slapen als 

een roos, en jij laadt je batterijen op!

Instructies en een plannetje? Niet nodig!  

De route en de opdrachten wijzen zichzelf uit. 

Het enige wat jij meebrengt? Je goede luim 

en een gezonde schep energie.

Het Pagadderpad is ontworpen volgens het 

Multi Move-concept, een beweegprogram-

ma dat heel wat Belgische basisscholen 

omarmen. Doel: je lichaam zoveel mogelijk 

verschillende bewegingen laten uitvoeren.  

Een complete work-out, zeg maar.

  Vertrek + parking: Sas4-Toren, Nieuwedijk 72Z, 
2480 Dessel
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  Vertrek: VVV De Tasberg Moerkantsebaan 50, 2910 Essen 
Traject: 22 ~ 23 ~ 14 ~ 24 ~ 89 ~ 80 ~ 70 ~ 58 ~ 57 ~ 54 ~ 08 ~ 53 ~ 52 ~ 55 ~ 22 
Afstand: 40,2 km  
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met nummers 

TURFVAARTROUTE 
Zin in een verkwikkende fietstocht bij de eerste 

zonnestralen? Dan zit je hier goed. Maar ook op een 

stralende zomerdag bekoort Essen. Het pad slingert 

je seizoen na seizoen door de weelderige natuur. En 

… door de geschiedenis van Essen. Je gaat te werk 

als een ware Sherlock Holmes en ontdekt sporen van 

de turfwinning, vele eeuwen geleden. Neem de Oude 

Moervaart en het Stappersven maar eens onder de 

loep! Je dartelt gemoedelijk van het ene uitzicht naar 

het andere. Stressen? Niet in Essen.

Rammelt je maag na je geanimeerde fietstocht?  

Tijd voor een picknick! Vlei neer aan het turfbelevings-

punt de Mikvaart. Je bent omringd door prachtige 

houtsculpturen die je terugbrengen naar de tijd van de 

turfnijverheid. Begroet de houten turfdrager en -steker 

en bewonder de replica van een turfboot. Op de 

achtergrond kabbelt de bochtige Mikvaart. De kleintjes 

laten hun fantasie de vrije loop en ravotten in het bos. 

En jij? Jij luiert nog wat op je picknickdeken. 

Essen: turf jij het aan?

NIEUW
GRATIS APP: LAND VAN TURF
Kieperde je onlangs je landkaart in de vuilnisbak? 

Geen probleem. VVV De Tasberg Essen lanceert een 

gratis applicatie voor je smartphone. Die gidst je 

moeiteloos doorheen je wandel- of fietstocht. 5 km 

wandelen met de kinderen? Of een uitdagende reis 

van 32 km per fiets? Je kiest tussen 5 wandelingen  

en 5 fietstochten.

Een knorrende maag tijdens je tocht? De app zoekt 

voor jou de weg naar een leuke eet- en rustplek. 

Daarna stuurt ze je vlot terug naar je route.

Trek je wandelschoenen of fietshelm aan. Smartphone 

in de hand? Het startschot van je uitstap klinkt bij  

VVV De Tasberg. Daar toont een inleidende film je het 

rijke verleden van Essen.

  Download nu de app via www.vvvessen.be. 

GETIPT

Infokantoor
VVV Toerisme Essen vzw
Moerkantsebaan 50, 2910 Essen ~ 03 677 19 91
info@vvvessen.be ~ www.vvvessen.be

Openingsuren
oktober t.e.m. april:
dinsdag t.e.m. zaterdag: 10-16 uur
mei t.e.m. september:
maandag t.e.m zondag: 9.30-16.30 uur

TURFJE IN HET  
FLUISTERBOS
Shhht, Elfje Fien vertelt! Met open mond luis-

teren je kids naar het meeslepende verhaal 

van Turfjes verloren toverkracht. Dan is het tijd 

voor actie. Uit volle borst weerklinkt het elfen-

lied in het bos. Onderweg botsen de kinderen 

op gekke figuren. Ze huppelen van de ene 

opdracht naar de andere. Wie weet wat heeft 

het woud nog allemaal in petto? Het lijkt wel 

een sprookje! Samen met elfje Fien ontdekken 

je kleintjes de échte kracht van turf. 

  De vertellingen voor individuele bezoekers vinden 
plaats van april t.e.m. oktober op de tweede 
zondag van de maand om 14 en 14.30 uur,  
voor kindjes van 3 tot 7 jaar. Reserveren doe  
je via VVV De Tasberg. Ook leuk als verjaardags-
feestje of met de klas. 
Locatie: Wildertse Duintjes, 2910 Essen
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In Geel is het gezellig vertoeven. Geestig vertoeven. Goed vertoeven. Reken op dolle pret met de kinderen.  

En streekproducten die je smaakpapillen verleiden. Genieten maar!

GEOCACHE-EXPEDITIE GEEL
Sherlock-jas? Check. Gps-toestel? Check.  

Oké, je bent klaar voor Expeditie Geel! Tijdens deze 

geocaching los je raadsels op. Doe je dat goed?  

Dan leiden de juiste coördinaten je naar een schatkist:  

die verklapt je hét geheim van Geel. Ssssssspannend!

  De brochure Expeditie Geel kost 2 euro. Een gps huren? 
Dat is 8 euro – per groep van 5. Reserveer bij Toerisme 
Geel: 014 56 63 80.

CITYGOLF GEEL
Toeristische trekpleisters, verborgen parels en groene 

oases anders verkennen? Speel tijdens je tocht een 

partijtje golf en put je balletje als eerste in de holes. 

Ready, set, swing! 

  City Golf Events: 0498 39 56 94 of info@citygolf.be.

GETIPT

Gezellig genieten in Geel

KINDEREN BAAS IN  
GASTHUISMUSEUM
Een museum saai voor kinderen? Niet het 

Gasthuismuseum! Leuke spelformules lood-

sen je door een namiddag vol plezier.  

De kleinsten duiken in ‘De verhalenkoffer van 

Merten’: een leuke luister-en-doe-activiteit.  

Of wat dacht je van ‘Moord in het Gasthuis-

museum’? Laat zoon- en dochterlief zoeken 

naar plaats delict, moordwapen én dader!

TOPPER:  
GASTHUISMUSEUM
Elke respectabele stad heeft een gasthuis,  

dacht Hendrik III Berthout, heer van Geel.

Dus liet hij er in 1286 een bouwen. Vandaag is het 

omgetoverd tot een museum: maak kennis met het 

leven van de zieken en zusters van weleer.

Alle museumruimtes hebben nog hun originele functie: 

een audiogids wijst je de weg. Verken het Ambachts-

gebouw met bakkerij, dienstbodekeuken, washuis, … 

En het Kloostergebouw met apotheek, refter, kapel, …

Hou ook halt in de Derde Ziekenzaal, gewijd aan 

Dimpna. Deze Ierse koningsdochter is heilige van de 

krankzinnigheid en patroonheilige van Geel. 

  Gasthuisstraat 1, 2440 Geel. 
www.gasthuismuseum.be

WEETJE

ZÓ WERD GEEL STAD  
VAN BARMHARTIGHEID 
Het jaar 600. De Ierse koningsdochter Dimpna 
steekt de Noordzee over. Op de vlucht voor 
haar vader die haar – écht waar – ten huwe-
lijk vraagt. Dimpna belandt in Geel. Helaas, de 
koning vindt én onthoofdt haar – in een vlaag 
van waanzin.

De marteldood van Dimpna brengt een stroom 

van pelgrims op gang. Ze wordt uitgeroepen 

tot heilige van de krankzinnigheid. Geesteszie-

ken en hun begeleiders komen van heinde en 

ver op bedevaart naar Geel. Veel van hen lo-

geren bij de lokale inwoners. Want hoe langer 

ze in de buurt van Dimpna’s relieken blijven, 

hoe beter ze genezen. Zo geloven ze.

En dát is hoe de Geelse gezinsverpleging 

begon. Al eeuwenlang vinden psychiatrische 

patiënten een thuis bij Geelse gezinnen.  

In een veilige en geborgen omgeving komen 

ze tot rust. De Wereldgezondheidsorganisatie 

draagt dit succesvolle behandelingsmodel 

naar voren als best practice.

Ook vandaag telt Geel nog zo’n 360 pleeg-

gezinnen. Zij krijgen steun van het Openbaar 

Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, dat zelf ook 

nog eens honderden patiënten opvangt. Geel 

draagt dus niet voor niets de eretitel ‘Barm-

hartige stede’.
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MEIMAAND = CULINAIR GENIETEN 

Foodtruckfestival ‘Kafé Kasserol’

TU-TU-TUUT! Daar zijn de foodtrucks. Zij brengen voor 

je mee: het beste uit de wereldkeuken. Bewonder ook 

kunstinstallaties, speel een reuzegroot gezelschaps-

spel en steek je handen uit de mouwen tijdens een 

creatieve workshop. 

  Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei 
Geelse Stadspark, ingang via Lebonstraat

Bikken & Biken

Trap langs een prachtroute van 30 km. Krijg hapjes  

en drankjes op unieke locaties. “Zo gaat ie goed …  

zo gaat ie beter … en nóg een kilometer …”

  Zondag 29 mei 
Toerisme Geel: 014 56 63 80 en toerisme@geel.be

Hoeve- en streekproductenmarkt

In Geel laten lokale handelaars je smullen van hoeve- 

en streekproducten. De eerste avondmarkt is op 

woensdag 25 mei. Jij schuift toch ook mee aan?

Elke laatste woensdag van mei, juni en juli, tussen  

18 en 21 uur. Op het Marktplein in Geel.

Fietsen met smaak

Je trapt gezapig langst de mooiste Geelse plekjes.  

Onderweg stap je drie keer af: voor een voor-, hoofd- 

en nagerecht. Klinkt heerlijk? Dan is ‘Fietsen met 

Smaak’ iets voor jou! De tocht bedraagt 50 kilometer. 

Te veel? Verspreid hem dan over meerdere dagen. 

  Van 1 mei tot en met 30 september. 
Prijs: 35 euro per persoon.

  Toerisme Geel: 014 56 63 80 en toerisme@geel.be

Gezellig genieten in Geel

WEETJE

Infokantoor
Toerisme Geel, Markt 1, 2440 Geel ~ 014 56 63 80 
toerisme@geel.be ~ www.geel.be

 
Openingsuren
dinsdag, zaterdag en zondag: 10-14 uur
woensdag, donderdag en vrijdag: 10-12.30 uur en  
13.30-16 uur ~ 1/5 t.e.m. 30/8: ook op feestdagen  
van 10-14 uur

LIKKEBAARDEN MET  
STREEKPRODUCTEN OP  
LEKKERGEEL.BE
Geel barst niet alleen van de barmhartigheid.  
Maar óók van de streekproducten. Laat je  
inspireren op www.lekkergeel.be. Vier handige 
rubrieken doen je smaakpapillen op hol slaan.

Ik wil WETEN

Eén webpagina die alle Geelse producten voor jou 

op een rijtje zet. Handig, toch? Van appels Helsen 

tot zwarte pens. Van biologisch speltgraan tot 

Yellow gin. Van Coeurs d’Amour tot Vlietworst.  

Klik op de lekkernij en je ontdekt er álles over.

Ik wil KOPEN

Heb je plots een onweerstaanbare drang naar 

asperges? Smachten je lippen naar een Vals 

Paterke Tripel? Of wil je je vrouw verwennen met 

een Geels Hartje? De website zegt waar jij aan je 

gerief komt.

Ik wil KOKEN

De Geelse streekproducten in huis halen is één 

ding. Er iets lekkers mee brouwen een ander! Met de webrecepten kan het niet fout gaan.  

Wat dacht je van een sabayon met een aroma van Vliet Tripel? Varkenswangetjes gegaard in Zeuntbier? 

Of een torentje van pens, appel en spek? Pas op, er loopt al wat water uit je mond …

Ik wil PROEVEN

Wil je het eetgoud van Geel kant-en-klaar op je bord? Dat kan! Schuif je voeten onder tafel in een van 

vele horecazaken. Op de site zie je waar je moet zijn voor verwennerij in het kwadraat. SMAKELIJK!

NACHT VAN HET  
CULINAIR GENOT
Ooit al een ‘Blind-Eet’ gedaan? Nee? Grijp 

dan nu je kans! Je ontdekt pas de avond zelf 

met wie je aan tafel schuift en wat er op je 

bord komt. Misschien Vlaamse kost, of juist 

iets op-en-top exotisch. 

  Zaterdag 28 mei, Cultuurcentrum De Werft 
www.dewerft.be ~ Reserveren is verplicht.
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ERFGOEDWANDELING 

  Vertrek: Parking aan Troon in Grobbendonk (KP 18)  
Traject: 18 ~ 19 ~ 17 ~ 96 ~ 99 ~ 96 ~ 95 ~ 9 ~ 13 ~ 18 
Afstand: 8,6 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Beemden 
Terrein: overwegend verhard  

Stap door het verleden van Grobbendonk, én in het 

kielzog van Herman Van Springel, de fabelachtige 

renner. Kom tot rust aan zijn favoriete stopplaats: de 

watermolen. En zie aan het Onze-Lieve-Vrouw-Ten-

Troon-klooster de plundertochten van de geuzen 

weer tot leven komen. 

LANGS HET TRAJECT
MACHTIGE MOLEN 
Een molen die nog elke dag actief is? Dat zie je niet 

veel meer. In de Watermolen in Grobbendonk wordt 

nog dagelijks gerst en haver voor paarden geplet.  

De molen stond in het verleden voor hete vuren. In de 

13de eeuw brandde hij volledig af. En ook in de 16de 

en 20ste eeuw woedde hier brand en vernieling.  

De huidige molen kreeg in 1921 een nieuw jasje.  

Laat je hier even neerzakken en snuif de stilte op. 

  Watermolen  
Watermolenweg 1, 2280 Grobbendonk, knooppunt 95

GETIPT

Grobbendonk grijpt je aandacht

BLARENDABBERSPAD 
Vertrek: Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dorp 58, 2288 Bouwel 
Afstand: oranje lus 8,1 km, groene lus 13,5 km
Landschap: natuurwandeling. Trek bij regenweer stevige 
wandelschoenen aan voor de oranje lus. 

In Bouwel hebben kleine en grote stappers keuze.  

Wie de oranje lus kiest, weeft zichzelf een weg tussen 

boerderijen en kapelletjes. En klimt tot 20 meter hoog 

in de Bouwelse Bergen! Nadat je het Derde Sas –  

een oude sluis op de Kleine Nete – hebt gekruist, kom 

je door het Philipsbos, waar dennen en loofbomen 

de donkere vijver omranden. Verderop stap je de 

Kerkeheide op: een brokje ongerept natuurgebied. 

Hier overvalt ‘vertelselblauwe lucht’ en ‘pluimige stilte’ 

jou. Zo beschreef Felix Timmermans in zijn dagboek 

Minneke Poes zijn verblijf in het gelijknamige vakantie-

huisje – dat er nog altijd staat. 

Ga je voor de groene lus? Maak dan je borst nat voor 

13 kilometer wandelpret langs veilige verstilde paden. 

Een knappe blikvanger op je weg is de houten wind-

molen van Bouwel: een geklasseerd monument. 

Fervente stapper? Dan wandel je beide lussen! 

GETIPT

Infokantoor
Toerisme Grobbendonk
Astridplein 3
2280 Grobbendonk
014 51 43 94
toerisme.grobbendonk@briljantekempen.be 
www.grobbendonk.be 

Openingsuren
maandag: 15-20 uur
woensdag: 9-17 uur
donderdag: 9-15 uur 

PICKNICK AAN  
KLOOSTERRUÏNE  
‘TEN TROON’
Op je trot beland je onvermijdelijk bij de ruïnes 

van het Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Troon-

klooster. Ridder Arnold van Crayenhem 

stichtte het in de 15de eeuw. Het klooster 

maakte deel uit van de Windesheimer-orde. 

Deze paters waren bedreven in boekverluch-

ting: minutieuze illustraties bij geschriften, 

met bladgoud en -zilver. ‘Ten Troon’ viel 

meermaals ten prooi aan plundering door 

de geuzen. En in 1898 herleidde een brand 

het tot de huidige ruïne. Wat rest, is vandaag 

beschermd als dorpsgezicht. 

Honger? Spreid hier je picknickdeken en smul 

je lunch op. 

  Tussen knooppunten 96 en 99

KNUFFEL EENS EEN KONIJN 
Zijn jouw koters gek op dieren? Dan vinden 

ze een uitstap naar gezinsboerderij Het 

Karrewiel beestig leuk. Hier klimmen dappere 

schelmen op een pony, aaien voorzichtige 

vingertjes zacht een konijn en meppen 

sportieve dreumesen stevig met de club 

tijdens boerengolf. Ook in de winter steek je 

hier je licht op. Dan slurp je in de herberg hete 

glühwein of chocolademelk, en verorber je de 

heerlijkste wafels. 

  Het Karrewiel  
Troon 9, 2280 Grobbendonk 
www.hetkarrewiel.be  
woensdag, zondag en feestdagen: 13-18 uur 
zaterdag: 13-19 uur 
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MEESTERLIJKE MUSEA 
ERFGOEDWANDELING
“Woesj … woesj … woesj …” Met een beetje geluk 

heb je op een zondag de wind mee tijdens je bezoek 

aan de Kaasstrooimolen. Ooit wiekten wel vijftien 

soortgelijke molens in dit landschap. Vandaag is de 

knap gerestaureerde Kaasstrooimolen de laatste 

getuige van die periode. Denk jij bij kaasstrooi aan 

spaghetti? Begrijpelijk. Maar hier verwijst de naam 

naar het gewas dat groeide op de nabijgelegen 

turfgronden. 

Naast de molen wandel je het erf op van een klassieke 

lemen laaghoeve: de Pandoerenhoeve, die dateert uit 

de zeventiende eeuw. De boerderij heeft het typische 

karakter van die tijd: grote open haard, lemen muren 

en een pannendak – vroeger bedekt met stro.

  Bruggeneindse Heibaan 13, 2220 Heist-op-den-Berg  
Op zondag van 14 tot 22 uur 

Tuk op treinen? Pieter Nombluez alvast wel.  

Hij verzamelde voor het Treinmuseum meer dan 

tweeduizend prachtige schaalmodellen. Jij tjoekt er 

door de geschiedenis: van postkoets over stoomtrein 

tot tgv. Ontdek toppers zoals de Oriënt Express en 

de Big Boy, en plof in de cinemazaal neer voor een 

boeiend relaas over de trein. 

  Kerkplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg  
Maart t.e.m. oktober: op zondag van 14 tot 18 uur 

Overvalt jou soms nostalgie naar andere tijden? Dan 

raken het Heem- en Radiomuseum je vol in het hart. 

Want beneden snuffel je rond in de perfecte naboot-

sing van een Kempense boerderij uit de middeleeu-

wen. Vang je geluid op van de zolder? Klopt! Daar huist 

een mooie collectie radio’s – uit elk mogelijk tijdperk. 

  Kerkplein 24, 2220 Heist-op-den-Berg  
Maart t.e.m. oktober: op zondag van 14 tot 18 uur 

Heist-op-den-Berg? Heerlijk!

“Honderdzesendertig, honderdzevenendertig, … Yes, 

boven!” Toegegeven, je krijgt het prachtige panorama 

niet cadeau in de water- en uitkijktoren middenin 

het Bergbos. Maar wanneer je op ruim zeventig meter 

hoogte uitkijkt over het Atomium, de Antwerpse On-

ze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Beringse mijnterrils 

voel je je de koning te rijk. Al zeker bij het vallen van  

 

 

de avond, wanneer er in de verte duizenden lichtjes 

pinkelen … Zijn honderdachtendertig treden wat veel 

van het goede? Geen nood, je bereikt het uitkijkpunt 

ook met de lift.

  Bergbos, Kerkhofstraat, 2220 Heist-op-den-Berg  
Maart tot oktober: op zondagmiddag van 14 tot 18 uur  
30 april en 15 augustus: van 20 tot 24 uur 

GETIPT: ROMMEL DE LUXE 
Altijd plaats voor een nieuw stuk brocante, 

op zoek naar een leuk cadeautje of zin in 

zelfgemaakte soep? Zigzag van het ene 

kraampje naar het andere op de zondagse 

rommelmarkt aan de Eugeen Woutersstraat. 

Van plantjes links naar prullaria rechts terug 

naar konijntjes en vissen aan de overkant. 

Een speciaal plekje is gereserveerd voor de 

biomarkt: aan de kringwinkel koop je lekkere 

onbespoten groentjes. Ideaal om na het rom-

melen aan het kokerellen te slaan. 
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  Vertrek: Parochiecentrum – Grote Kerkweg, 2223 Schriek  
Afstand: 9,7 km  
Bewegwijzering: blauw-grijze pijlen  
Wandelgebied: Pallieterland  
Terrein: niet geschikt voor rolstoelgebruikers en  
kinderwagens 

SINT-JANSPAD 
Hijs je laarzen maar aan je voeten! Want deze wan-

deling neemt je mee door een broekbos – geken-

merkt door hoge waterstand – en laat je schrieken 

overschrijden. Dat is meteen ook de betekenis van 

schricken: schrijden. Jonge essen tonen hier stoer hun 

zwarte winterknoppen. Vlier, speenkruid en luchtige 

anemonen kriebelen lief rond je kuiten. Knoestige 

kraakwilgen staren je onbeweeglijk aan. 

Wat verder wacht het Verdronken Vors je op.  

Hier ligt het grasland jaarlijks verzonken wanneer de 

beken uit hun oevers treden. Een prachtig plaatje, zo’n 

‘beemdenlandschap’. Eeuwenoude knoteiken wijzen je 

de weg naar je volgende stop: het Bollobos. Hier merk 

je meteen dat je middenin de typische Kempense 

arme zandgronden bent beland.

Langs de Tramlei spot je geheid beestige bezoekers. 

Naast deze oude trambedding tussen Werchter en 

Lier loopt een beek waar eendenkroos, waterviolier en 

grote waterweegbree welig tieren. En waterjuffers zich 

langs bootsmannetjes naar hun bestemming haasten.

 

Net voor de bewoonde wereld passeer je het Pelgrim-

hof, een mooi middeleeuws leengoed omringd door 

brede slotgrachten en machtige dreven. Helemaal in 

schoonheid afsluiten doe je in de Pastorietuin.  

Nestel je op een bankje in dit muisstille park en laat je 

inspireren door de twee verliefde vijverzwanen. 

Op hike in Heist-op-den-Berg

GETIPT WANDELNETWERK  
KEMPENSE NETEVALLEI 
Heist-op-den-Berg is het kloppende hart van het  

wandelnetwerk van de Kempense Netevallei. De rivier 

de Grote Nete windt zich door malse weides en jij 

kronkelt mee langs haar paden. Voorbij eeuwenoude 

hoeves, doorheen royale bloemtapijten en over stem-

mige kerkweggetjes. Trappelen er kleine voetjes mee? 

Trek dan samen op verkenning in de Averegten: een 

speelparadijs in het groen. 

  Prijs wandelnetwerkkaart: 8 euro  
(bij Toerisme Heist-op-den-Berg) 

PROEF HEIST. HIER GEMAAKT? 
DAT SMAAKT! 
Van wandelen en spelen krijg je grote honger.  

Dat treft, want in Heist-op-den-Berg vind je de 

lekkerste knabbels en drankjes. Van hoeve-ijs over 

boerenchoco tot wijn en bier. Voor elk wat wils!  

Ontdek op www.proefheist.be snel waar jij jouw  

favoriete lekkernij opsnort. Aanvallen maar! 

Infokantoor
Toerisme Heist-op-den-Berg 
Postweg 6, 2220 Heist-op-den-Berg ~ 015 25 15 82 
toerisme@heist-op-den-berg.be 
www.heist-op-den-berg.be/toerisme-2.html 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 10-12.30 uur en 13.30-17 uur 
1 juli t.e.m. 18 september: zaterdag, zondag en feestdagen 
ook 10-15 uur

PRACHT EN PRAAL  
IN DE KERK 
Hou op je wandeling zeker even halt aan de 

Sint-Jan-Baptistkerk. De plek wasemt rijkdom 

en praal uit, met haar vijf altaren, uitmuntend 

geschilderde kruisweg en tien rouwborden 

(obiits) voor de overleden kasteelheren van 

Schriek. Deze pracht dankt de kerk dan ook 

aan de adellijke familie Van der Stegen de 

Schrieck. 

  L. Kempenaersstraat 28, 2223 Schriek  
Van 5 juni tot 14 augustus: op zondag van  
13 tot 17 uur 
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HET NETEPARK
De kleine astronaut, prins of piraat die bij jou in huis 

woont? Die beleeft zijn heldendromen stuk voor stuk  

in het Netepark. 

De vernieuwde speeltuin is groter en avontuurlijker 

dan ooit. Stel je voor: jij en je partner, op een terrasje. 

Een stralende zon die dwars door je streekbiertje 

schijnt. En de kinderen die in het ruimtenet klauteren, 

van de drakenglijbaan suizen en de piratenburcht 

bestormen. Een moment van volmaakt geluk!  

Zelfs voor de allerkleinste rakkers.

Laat je op het recreatiedomein ook in de prachtige 

zwem- en verwenbaden zakken, bezorg je kinderen  

de tijd van hun leven op het BMX-parcours of de  

trampoline, of word heer en meester over het  

minigolfparcours. Netepark? Een hole in one!

  Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals 
www.netepark.be

HIDRODOE
In doecentrum Hidrodoe staat waterwetenschap garant 

voor spetterend plezier. Begin bij de meeslepende 

4D-film Teruggespoeld. Jij en je kroost zijn zelf  

druppels die promoveren tot drinkwater! 

In de Waterwereld experimenteren jouw waterrat-

ten naar hartenlust. Zo toveren ze zelf de grootste 

draaikolk van Europa tevoorschijn. Ook in de Blauwe 

Watertuin viert de spatpret hoogtij – zeker bij stralend 

weer. Sleur je deugnieten mee onder de waterparaplu. 

En zie hen gieren terwijl ze door en door … droog 

blijven. Een klaterend succes!

  Haanheuvel 7, 2200 Herentals ~ www.hidrodoe.be

IN DE KIJKERTOERISTENTOREN
Bots je tijdens je wandeling op een bosduin met een 

houten uitkijktoren? Dan sta je oog in oog met het 

hoogste punt van Herentals. Trotseer de 112 treden, 

en check meteen of je je kinderen nog te snel af bent.

Je mond valt open van verbazing, want je krijgt een 

prachtig landschap voorgeschoteld, bezaaid met 

charmante Kempense kerktorens.

Het is boven zo stil dat je haast een sparrennaald kunt 

horen vallen. Beneden in de cafetaria bruist het dan 

weer van het leven én het bier.

  Wandelaar? Stap af op knooppunten 9, 10 en 12 van het 
wandelnetwerk Kempense Heuvelrug.  
Fietser? Peddel naar knooppunten 14 en 90 van het 
fietsnetwerk provincie Antwerpen. 
www.toeristentoren.be 

GETIPT

Herentals verovert kinderharten

GEZELLIG MET DE EZEL  
OP WANDEL
Het zit de ezel niet mee. Mensen noemen hem 

dom of lui, terwijl het juist een hyperintelligent 

hoefdier is. Met ogen vol mededogen en 

‘sprekende’ lippen, een boterzachte vacht en 

een stel superoren. Een rasecht gezelligheids-

dier, zeg maar. Door en door kindvriendelijk 

ook.

Donkey-DO laat het jou en jouw kroost zelf 

ondervinden. Zet de kleinsten op de rug van 

de zachtaardige reisgezel en wandel in zijn 

hoefsporen door het Herentalse natuurschoon.  

Een steengoede uitstap!

  Vertrek:  
in Morkhoven of op een afgesproken locatie 
www.ezelwandelingen.be 

SPEURNEUZEN OP JACHT
Speurneuzen tussen 7 en 12 jaar ontdekken 

groen en centrum Herentals tijdens twee 

spannende zoektochten. Uit hun survivalpak-

ketje plukken ze alles wat ze nodig hebben.  

In de stad vouwen ze bijvoorbeeld een minia-

tuurversie van de middeleeuwse Lakenhal.  

En in het bos rond de toeristentoren sporen ze 

via speelse opdrachten een levensechte schat 

op. Met een verrassende buit! 

  Beide pakketjes zijn te koop bij Toerisme  
Herentals voor 2,5 euro.
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KASTEEL LE PAIGE  
EN ART | BORETUM
Domein Le Paige ontleent zijn naam aan de vooraan-

staande Herentalse familie die er vanaf de prille 19de 

eeuw een heus arboretum aanplantte: een bomentuin 

met zeventig soorten uit de hele wereld. En de vijver? 

Dat is het allerlaatste restant van de oude stadsgracht.

Het kasteel en zijn torens rezen wat later boven de 

kruinen op – in 1892. Vandaag vormt het unieke 

landmark met zijn bonte neostijl de sprookjesachtige 

achtergrond voor zomerexpo ART|boretum.

 

Zoek verkoeling tussen de stammen en bladeren,  

en bewonder de beeldhouwwerken van Belgische en 

internationale kunstenaars in een buitengewone set-

ting. Merk hoe je ogen je van het ene naar het andere 

stuk loodsen. En geniet nog dagen na van de prachtige 

creaties die je ontdekt tussen de bomen!!

  Bezoek ART|boretum gratis:  
9 juli t.e.m. 11 september 2016, dagelijks 9-20 uur 
Nederrij 135, 2200 Herentals

ART CENTER HUGO VOETEN
Een eigenzinnige, messcherpe kunstcollectie in een 

forse brok industrieel erfgoed? Dat is Art Center  

Hugo Voeten.

Hugo gaarde in 35 jaar tijd 1700 kunstobjecten bijeen: 

stukken van Belgische coryfeeën als Spilliaert  

en Delvoye. West-Europese meesterwerken van  

onder meer Rodin en hedendaagse creaties van  

Paul Pfeiffer, Vanessa Beecroft, en inpakkersduo  

Christo en Jeanne-Claude.

Herentals koestert kunst en cultuur

Draai niet terug als je gps je naar een gerestaureerde 

graanfabriek aan het kanaal stuurt! Want binnenin schuilt 

het meest monumentale kunstgeheim van de Kempen.

  Bezoek Art Center Hugo Voeten in groep (op afspraak)  
of individueel (eerste zondag van elke maand). 
Vennen 23, 2200 Herentals 
www.artcenter.hugovoeten.org 

OPMERKELIJKE KERKEN
Sint-Waldetrudiskerk

De Sint-Waldetrudiskerk torst haar toren niet vooraan, 

maar heft hem in het midden de lucht in. Nissen, 

torentjes en waterspuwers tooien de gotische kerk,  

die is opgetrokken uit Ledische zandsteen.

Binnen wrijf je even in je ogen. Zóveel kunstschatten! 

Het kerkzilver versiert zelfs een eigen zilverkamer. 

Schitterend!

Sint-Catharina- of begijnhofkerkje

Het elegante Sint-Catharinakerkje siert het begijnhof 

van Herentals. Boven de hoofdingang in smeedijzeren 

cijfers: het jaartal 1614. Dat belooft, denk je wellicht. 

Terecht. Het gotische begijnhofkerkje barst van de 

waardevolle 17de-eeuwse stukken, zoals een monu-

mentale preekstoel. Kantel zeker eens je hoofd om de 

nóg oudere koperen luchter te bewonderen. 

  Bezoek beide kerken van 26 april t.e.m. 30 september  
op vr, za en zo: 14-17 uur.  
De Sint-Waldetrudiskerk ook op woe en do.

GETIPT

Infokantoor
Toerisme Herentals
Grote Markt 35, 2200 Herentals ~ 014 21 90 88
toerisme@herentals.be ~ www.herentals.be 

Openingsuren
maandag: 9-12 uur, dinsdag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur en  
13.30-16 uur, zaterdag: 10-14 uur, zondag: gesloten
juli en augustus: ook op zon- en feestdagen van 10 tot 14 uur

STADSWANDELING  
MET GIDS
De Herentalse stadsgidsen kennen de kerken 

en het andere erfgoed als hun achtertuin. Ze 

lopen over van pittige anekdotes, schijnen hun 

licht op geheime parels en putten rijkelijk uit 

hun encyclopedische kennis. En jij? Jij hapt in 

het échte Herentals.

  Ontdek de groeps- en themawandelingen op  
www.herentals.be/gidsbeurt
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Elke streek heeft zijn volksverhalen. Doorverteld van 

generatie op generatie. Herinner jij je nog hoe je met 

grootvader op zolder kroop? Of met grootmoeder aan 

het haardvuur keuvelde? Warme momenten, toch?  

Beleef ze opnieuw met je eigen kroost via het kinder-

boek Van horen zeggen. 

Van horen zeggen bundelt twaalf volksverhalen uit 

de Kempen. Verteller Geert De Kockere serveert ze in 

wondere woorden. Illustrator Johan Devrome verbeeldt 

ze met treffende tekeningen. Neem je kinderen op 

sleeptouw met de avonturen van Smidje-Smee,  

Melse de kleermaker en de Vorselaarse vioolvirtuoos. 

Of laat ze aan je lippen hangen met de verhalen over 

de pot met de drie oren, het wonder van de Hegge en 

de moord van Nijlen.

Het leuke aan Van horen zeggen? Elk verhaal rolt 

een kant-en-klare wandeling voor je uit. Trek je 

stapschoenen aan, vul je knapzak met lekkers en 

… hup. Wedden dat de fantasie van je spruiten nu 

helemáál op dreef komt? Elke tocht gidst je langs  

5 kilometer moois. Goed te doen voor kleine voetjes dus!

  Je tikt het boek op de kop voor amper 8 euro. 
Verkooppunten vind je op www.kempenskarakter.be.

OVER KEMPENS KARAKTER
Het kinderboek Van horen zeggen is een idee van 

Kempens Karakter. Dat is een samenwerkingsverband 

tussen de Kempense gemeenten Berlaar, Grobben-

donk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, 

Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 

  Meer weten? 
Mail naar info@kempenskarakter.be of bel 014 21 97 00.

Kinderboek Van horen zeggen: 
op stap met volksverhalen
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Herenthout is een volks dorp waar gezelligheid troef is: in de natuur, op straat en in de cafés.

HET SCHIPKESPAD
  Vertrek: ’t Schipke: Niemandshoek 12, 2270 Herenthout 
Traject: 61 ~ 60 ~ 2 ~ 4 ~ 99 ~ 8 ~12 ~ 13 ~ 6 ~ 42 ~ 
41 ~ 11 ~10 ~ 80 ~ 79 ~ 96 ~ 86 ~ 87 ~ 88 ~ 89 ~ 94 
~ 93 ~ 98 ~ 61 
Afstand: 11 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Netevallei 
Terrein: 75% onverharde wegen

De blikvangers van Herenthout spotten in één tocht? 

Volg het Schipkespad. Dat baant zich een weg door  

de landelijke vallei van de Nete. 

Hé, daar heb je de Kruiskensberg! Al eeuwen een  

bedevaartsoord met charmant kapelletje. Terwijl jij 

even uitblaast, ravotten de kinderen in het speelbos.

Hou halt aan het Prinsenhof. De geschiedenis van 

deze vierkantshoeve gaat terug tot in de achttiende 

eeuw. Reizigers naar Antwerpen vonden rust en vertier 

in deze boerderij-herberg.

Mooi mooier mooist zijn ze, de Merodebossen. 

Statige bomen op een tapijt van bladeren vormen je 

rustdecor voor één dag.

Heerlijk genieten in Herenthout

LANGS HET TRAJECT 
ETEN EN DRINKEN  
IN UNIEK KADER
Veel kilometers in de benen en gezonde buitenlucht in 

de longen? Daar krijg je honger van!

In het Prinsenhof treed je binnen in een echt volkscafé: 

de ambiancemuziek en vriendelijke bediening getuigen 

daarvan. Volgens de legende overnachtte Karel de 

Grote hier nog!

  Bevelsesteenweg 6, 2270 Herenthout 
www.prinsenhofherenthout.be

Of wat dacht je van ’t Schipke aan de Nete? Vroeger 

veer, boerderij en herberg in één. Vandaag een modern 

restaurant op een prachtlocatie. Geen wonder dat 

Roland Verhavert zijn Pallieter hier kwam draaien.

  Niemandshoek 12, 2270 Herenthout 
www.schipkeaandenete.be 

EVENEMENT IN DE KIJKER  
CARNAVALSSTOET 
’t Is carnaval, ’t is carnaval. Dan houden wij een heel 
groot bal. Zing maar mee! Wist je dat Herenthout de 

oudste carnavalsstoet van het land organiseert?  

Een volks schouwspel dat je niet mag missen.

  Zet je feestneus op:  
26 februari en 5 maart van 13.30 tot 18 uur. 
www.peerstoet.be

GETIPT

Infokantoor
Loket Vrije Tijd Herenthout
Bouwelse Steenweg 8
2270 Herenthout
014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
www.herenthout.be 

Openingsuren
maandag en woensdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag: 9-12 uur
maandag: ook 17.30-20 uur

WANDELEN EN FIETSEN?  
VOLG DE ROUTES!
Geen betere manier om Herenthout te  

verkennen dan via uitgestippelde routes.  

In de aanbieding …

Voor de stappers:

Wandelen in Herenthout: 4 wandelkaarten –   

2 euro

Van horen zeggen: boek met regionale wan-

delingen én geïllustreerde volksverhalen –  

8 euro

Voor de trappers:

Kapelletjesroute 16 of 20 km – gratis

Volkscaféroute 59 of 42 km – 2 euro

 

  Vraag naar de routes bij het Loket Vrije Tijd.
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Heerlijk Herselt

 
  Vertrek: Taverne Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt 
Traject: 26 ~ 31 ~ 114 ~ 331 ~ 29 ~ 30 ~ 25 ~ 419 ~ 
366 ~ 119 ~ 37 ~ 38 ~ 166 ~ 121 ~ 120 ~ 133 ~ 32 ~ 26 
Afstand: 11 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers  
Wandelnetwerk: de Merode 
Terrein: grotendeels onverhard

HERTBERGWANDELING
Wandelen in Herselt. Het geeft een apart gevoel 

vanbinnen. Je betreedt er het voormalige eigendom 

van de prinselijke familie de Merode. In 2004 verkocht 

een van de prinsen 1500 hectare van zijn natuurge-

bieden en werd het openbaar domein. Voor mens en 

dier is het hier zalig vertoeven! Op het raakpunt van 

drie provincies ontspringt het domein Hertberg, het 

grootste groendomein van de provincie Antwerpen! 

236 hectare, klaar om ontdekt te worden. 

De Hertbergwandeling start aan de Taverne Mie Maan. 

De route brengt je al gauw naar de Suikerberg, waar 

een mooi uitzicht je verbluft. Even uitblazen doe je 

op een van de rust- en picknickbankjes onderweg. 

Wanneer je verder wandelt, sluit zich boven je een dak 

van Corsicaanse dennen. Vervolgens zet je je zinnen 

op de Hertberg. Je beloning? Een prachtig zicht op het 

afwisselende boslandschap. 

  Het domein is alle dagen open van zonsopgang tot  
zonsondergang. Degelijke schoenen of laarzen aanbevolen.

GETIPT

WEETJE LOKAAL LEKKERS:  
KAAS EN WIJN
Kaas en wijn. Wat wil een mens nog meer? In Herselt 

leer je hoe die worden gemaakt. Verscholen tussen 

eindeloze wijnranken en glimmende druiventrossen 

ontwaar je de Kapittelhoeve. Duik de wijnkelder in 

en vergeet natuurlijk niet te proeven. Op het zonnige 

terras bijvoorbeeld?

Ook in Herselt: Hoeve De Ploeg. Je komt er achter 

het geheim van lekkere kaas en andere zuivelproduc-

ten. Mmm. In het winkeltje aan de hoeve leg je jouw 

voorraad aan.

Het water loopt je in de mond, toch? Reserveer snel 

een rondleiding in deze unieke locaties.

  Wijngaard Ten Kapittelberg, 
Kapittelbergstraat 4, www.kapittelberg.be 

  Hoeve De Ploeg 
Diestsebaan 73, www.hoevedeploeg.be 

Infokantoor
Vrijetijdscentrum de Mixx 
Asbroek 1H, 2230 Herselt ~ 014 53 90 54 
toerisme@herselt.be ~ www.herselt.be 

Openingsuren 
Balie VTC de Mixx
Alle dagen 9-22 uur
behalve op zondagnamiddag vanaf 13 uur gesloten

WANDELBROCHURE
In Herselt zijn de mogelijkheden voor een 

wandelaar en/of natuurliefhebber legio.  

De mooiste routes zijn voor jou verzameld in 

een handige wandelbrochure, die je afhaalt in 

vrijetijdscentrum de Mixx. Je kiest tussen acht 

pareltjes. Eén daarvan is de Hertbergwandeling. 

ELSSCHOT EN HELSSCHOT 
Dé ruwe groene diamant van Herselt?  

Dat is Helsschot. Dit prachtige natuurgebied 

flirt met de grens tussen Blauberg en Veerle. 

De grootste fan van deze ongerepte oase?  

De Vlaamse romanschrijver en dichter Willem 

Elsschot. Hij haalde er zelfs inspiratie voor 

zijn eigen alias. Begin twintigste eeuw kwam 

de schrijver vaak op bezoek bij zijn nicht 

Maria Josefa in Blauberg. Met bolhoed en 

stok trok hij door zijn geliefde Helsschot en 

deed er inspiratie op. Zoals voor Kaas. Op het 

kerkplein van Blauberg vind je zelfs een echt 

Kaasbeeldje. Kuier langs de waterpartijen 

Kwacht en de Witput en laat je door bospadjes 

binnenloodsen in het land van Elsschot – waar 

de natuur haar vrije gang gaat. Je slentert 

er tussen bosanemonen, salomonszegels en 

speenkruid. En met een beetje geluk spot je  

in dit vruchtbare bos een matkop, goudvink  

of nachtegaal! 

In Elsschots voetsporen treden? Check snel 

de wandeling ‘Genieten met Willem Elsschot’ 

in de wandelbrochure. Regent het? Stop dan 

zeker je laarzen in je koffer! 
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WORTEL-KOLONIE
1822. In Wortel verrijst een vrije landbouwkolonie: 

arme families krijgen er onderdak en een lapje heide-

grond om te ontginnen. Het project faalt, maar maakt 

in 1881 een doorstart, in tandem met Merksplas-Kolo-

nie. Duizenden zogenoemde landlopers vinden er een 

volwaardig leven. 

1993. Het einde van een tijdperk: de kolonie wordt 

een strafinrichting. Maar de schoonheid van de groene 

long van Hoogstraten? Die blijft. Het landschap is gete-

kend door twee eeuwen landlopersgeschiedenis. Met 

weidse zichten, velden en dreven, bossen en vennen. 

Blikvanger? Bootjesven, een prachtig uitgeturfd meer 

waar wilde eenden en watervleermuizen thuis zijn.

Trek de openlucht van Wortel-Kolonie in. Op je fiets,  

te paard of te voet. En knabbel royaal van het cultu-

reel-historische erfgoed. 

  Kolonie 41, 2323 Hoogstraten

WEETJE

Verleden inademen in de groene long
van Hoogstraten

GETIPT

BEZOEKERSCENTRUM  
DE KLAPEKSTER
Het ultieme vertrekpunt voor jouw fiets- of  

wandeltrip door Wortel-Kolonie? Bezoekerscentrum 

De Klapekster, gevestigd in de fraai gerestaureerde 

oude landlopersboerderij. 

Je versterkt er de innerlijke mens voor of na je ontdek-

kingstocht. Met een pintje, of een koffie met gebak.  

Of je hamstert een overheerlijke delicatesse uit de 

streek voor onderweg. Geen wonder dat De Klapekster 

het label van fietscafé draagt. 

Je vindt er bovendien jouw gratis wandelplannetje,  

of klampt er een gids aan die jou de geheimen van het 

beeldige landschap onthult. Je pikt zelfs een vleugje 

cultuur mee: passeer eens langs de gelegenheidsten-

toonstelling. Of scherp je koloniekennis aan in het  

Jan Spannenburgmuseum, genoemd naar een gelief-

de natuurpionier uit de streek. Je koters beleven dan 

weer dolle pret in het kielzog van Ekstertje Klap. 

  Vanuit Hoogstraten of Turnhout bereik je De Klapekster vlot 
met de wagen of de bus. Haal je je fiets van stal? Rij dan 
richting knooppunt 99 van het fietsknooppuntennetwerk 
Kempen. Kolonie 41, 2323 Wortel ~ www.natuurpunt.be 
Open: woensdag t.e.m. zaterdag 13-17 uur, zondag  
11.30-18 uur; groepen op afspraak

GETIPT
UNESCO-ROEM IN 2018?
De kolonies van Wortel en Merksplas zijn 

uniek op de wereld. Het ambitieuze plan om 

armoede uit te wissen met landbouw, blijft 

een huzarenstukje. En de prachtige mozaïek 

van miniatuurlandschappen behoudt zijn 

magie. Wat denk je? Voer voor de Werelderf-

goedlijst van unesco? De kandidatuur is alvast 

op de bus!

KOLONIE IN JE KLAUWEN
Je krabt je toch in het haar: hoe verken ik de 

overweldigende omgeving van Wortel-Kolo-

nie? Je smartphone of tablet biedt raad, met 

de Kolonie-app. Laat je gidsen door ambas-

sadeur Lieven Van Gils. En open de poort 

naar het verleden met historische beelden 

en kaartjes, beklijvende getuigenissen en 

anekdotes.

  Download de Kolonie-app gratis in Google Play of 
de Apple App Store.

KNALAVONTUUR  
MET EKSTERTJE KLAP
Heb je thuis speelvogels tussen 6 en 12 jaar 

rondfladderen? Stuur ze op bosavontuur met 

Ekstertje Klap en zijn vriendjes Fladder de 

vleermuis en Spik de specht! Geheimschrift 

ontcijferen? Dierensporen onderzoeken met 

een loep? Knotsgekke doe-opdrachten opdui-

ken tussen de takken? Ekstertje Klap maakt 

jouw deugnieten in één klap dolgelukkig!

  Vertrek: Bezoekerscentrum De Klapekster,  
Kolonie 41, 2323 Wortel
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TOPPER

LOOPOMLOOP
Loop je warm voor je vakantie in Hoogstraten en 

Wortel-Kolonie. Ja, letterlijk! Want start-to-runner of 

doorgewinterd atleet? De loopomloop van Wortel daagt 

je uit. Op enkele stroken na loop je het hele traject –  

in een lus van 5, 6 of 10 km – op onverharde wegen 

in de heilzame lucht van ‘den buiten’. Goed voor je 

rug, gezond voor je hart en longen!

  Knoop je veters bij Bezoekerscentrum De Klapekster. 
Rrrrennen maarrr!

Infokantoor
Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
03 340 19 55 ~ toerisme@hoogstraten.be  
toerisme.hoogstraten.be

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur en 13-16 uur
weekend en feestdagen: 10-12 uur en 13-16 uur 
Opgelet! Zon- en feestdagen tussen 1/10 en 31/3:  
kantoor gesloten.

TOPPER
WORTEL, MET DE W VAN  
WANDELEN!

  Vertrek: Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, 
2323 Hoogstraten 
Traject: 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 62 ~ 6 ~ 76 ~ 74 ~ 75 ~ 
95 ~ 94 ~ 72 ~ 71 ~ 70 ~ 69 ~ 7 ~ 9 ~ 10 ~ 12 ~ 13 ~ 
14 ~ 1 
Afstand: 12,5 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met  
nummers – in Nederland groene borden met gele nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Kolonies / Baronie-Biesbosch 
(NL) 
Terrein: 75% onverhard, deels laarzenpad

De rustgevende, bekroonde wandeling ‘Gevangen 

tussen grens en groen’ rijgt alle troeven van het be-

schermde natuurgebied aaneen: zwerf langs de einde-

loze beklinkerde en beboomde dreven, sluip door het 

woeste heidegebied Bootjesven, laat je overmannen 

door de serene stilte op de landlopersbegraafplaats en 

door de idyllische vallei van grensriviertje het Merkske.

 

Kortom: het strafste overzicht van Wortel-Kolonie 

vergaar je te voet! 

  Info over het groen en het erfgoed onderweg? 
Wandel binnen bij Bezoekerscentrum De Klapekster,  
Kolonie 41, 2323 Hoogstraten 
www.kempen.be

LANDLOPERSROUTE
Schuilt er geen wandelaar in jou? Verken dan  

Wortel-Kolonie met je fiets, via de Landlopersroute.  

Je volgt dan de voetsporen van de armelui die de 

natuur vroeger verzorgden en bewoonden. Hoor het 

kraken onder je banden als je van de stenen dreef 

afslaat in het bos, langs monumentale bomen en 

feeërieke vennen. En voel de rilling over je rug als je 

tussen de bomen een legertje witte kruisjes opmerkt – 

het kerkhof dat stilletjes hulde brengt aan de vroegere 

bewoners.

Verleden inademen in de groene long
van Hoogstraten

GRATIS RUST OP  
1000-STERREN-CAMPING 
Kamperen in een paalwoning? Dat is paalkampe-

ren … niet! Een paalkampeerplaats is een plek in 

het bos waar je legaal kunt bivakkeren. De enige 

voorziening: een paal met een grondwaterpomp. 

De échte luxe? De natuur die heel even alleen 

voor jou is gereserveerd. 

De bivakzone van Wortel-Kolonie bevindt zich op 

een steenworp van De Klapekster. Het weinige 

omgevingslawaai wordt overstemd door frivool 

kwetterende vogeltjes. Je voelt er de natuur in al  

je poriën en kickt er af van stress, wifi en televisie.

Verblijf gratis in de ongerepte natuur, met uitzicht 

op duizenden sterren!  

Spelregels? Kijk op www.bivakzone.be.
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Verken de bevallige boerenwegeltjes, sprookjesachtige bossen en statige woningen van Kalmthout aan de hand 

van deze vijf themawandelingen. 

  Het routekaartje van deze tochtjes download je op www.toerismekalmthout.be. 

WANDELPAD STAPPEN  
TUSSEN STATIES 
Deze route van 7 km tussen de stations van Kalmthout 

en Heide slingert je van groen naar ‘doen’. De weg 

loodst je van Arboretum Kalmthout naar de Kalmthout-

se en Withoefse Heide en het Bijenteeltmuseum. 

De horecazaken op je weg zorgen dat je nooit op je 

honger of dorst blijft zitten. 

WANDELPAD SUSKE EN WISKE
Uitvalsbasis voor deze trip van 9 km is het station van 

Heide. Van daar wandel je langs de Withoefse Heide 

en natuurdomein Klein Schietveld. In de residentiële 

wijk Dennendaal is het heerlijk huizen spotten. En 

natuurlijk stop je aan het Suske en Wiske Kindermuse-

um, het Willy Vandersteenplein en het standbeeld van 

het olijke duo. Even verpozen? Grijp je plekje in een 

van de leuke bistro’s – zoals Monida aan het station. 

WANDELPAD DE MAATJES
Het geluid van kabbelend water en kibbelende vogels. 

Heerlijk. Je bent omsloten door uitgestreken rietvelden: 

De Maatjes. Op je weg stoot je op uitkijktoren De Klot. 

Nu zie je het historische landschap vanuit het perspec-

tief van de zingende vogels boven je. De Maatjes zijn 

jouw setting voor een idyllische picknick in de natuur. 

Of neem een pauze in een gezellige bistro. Je wandelt 

6 km vanaf de visvijver met parking.

Kalmthout: 5 wandeltips

WANDELPAD KLEIN  
ZWITSERLAND 
Kies voor een tocht door woonwijk Klein Zwitserland 

en de Withoefse Heide. Een wandeling van 4,5 km 

met onderweg talloze verpozingsplaatsjes: bistro’s, 

cafeetjes, picknicktafels, … Geen haast! Start bij het 

infokantoor van de Dienst Toerisme. Dit wandelpad is 

geschikt voor rolstoelgebruikers en buggy’s. 

WANDELPAD ZWANENBERG
Zwanenberg. Klinkt dat niet sprookjesachtig? Laat je 

10 km lang inspireren door een florerende omgeving. 

Wat zie je onderweg? Het domein De Greef, diep ver-

scholen in akker en weiland. Het kasteel Boterberg dat 

geschiedenis uitademt. En het driehoekige pleintje van 

de Sint-Jacobskapel. Je uitvalsbasis is Het Strijboshof. 

In dit park geniet je nog even na van je wandeling.

GETIPT

KALENDER 2016
Haal je agenda erbij! Deze uitstapjes moeten op je 

to-dolijstje.

•  Zondag 24 april: Erfgoeddag in het Suske en Wiske 

Kindermuseum

•  Zondag 8 mei: historische rondleiding op de 

Kalmthoutse Heide en in heemkundig museum  

Kotje der Herinnering

•  Zondag 29 mei: Feest van de Bij in De Vroente  

en het Bijenteeltmuseum

•  Zondag 19 juni: Hoevefeesten met Pruuverkesroute

•  Zondag 3 juli: Strips in het Park in Arboretum 

Kalmthout

  Hou de nieuwsberichten op www.toerismekalmthout.be  
in de gaten.

Infokantoor
Dienst Toerisme Kalmthout
Putsesteenweg 131, 2920 Kalmthout ~ 03 666 61 01
toerisme@kalmthout.be ~ www.toerismekalmthout.be

Openingsuren
dinsdag t.e.m. vrijdag: 10-12.30 uur en 13.30-17 uur
zaterdag en zondag: 10-17 uur

SPOREN NAAR DE HEIDE!
Instappen! Elke zondag van augustus brengt 

een vrolijk puffend toeristentreintje je van het 

station naar de Kalmthoutse Heide. Handig! 

Maar ook de perfecte start voor een uitje met 

het gezin. 

  www.toerismekalmthout.be 
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KINDVRIENDELIJK 
KASTERLEE

SAMEN OP SCHATTENJACHT 
kKaZz is verstrooid! 

Gps-tocht voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

Scheidsrechter kKaZz moet een belangrijke wedstrijd 

fluiten. FC Kabouterberg en KV Trollenhol strijden om 

de kampioenstitel. Maar … kKaZz is zijn fluitje kwijt. 

Help jij het zoeken?

  Duur: ongeveer 1,5 uur 
Locatie: Zwarte Berg – parking in de Kabouterstraat

Het klokkenmysterie

Multicache voor kinderen vanaf 8 jaar

De klok van Kasterlee is al jaren verdwenen.  

Sommigen vermoeden dat de duivel ermee is 

gemoeid. Maar hoe zit het écht? Trek met een  

hand-gps op speurtocht naar tien verborgen locaties  

in de bossen van de Kastelse Hoge Mouw. 

  Afstand: 3 km 
Vertrek: parking Natuurdomein Hoge Mouw

Pumpkin Attack

Race tegen de tijd met de smartphone

Aan de rand van de Netevallei woont ‘Pumpkin Jack’. 

Zijn snode plan? Een leger van 1000 pompoenvam-

pieren kweken. Dat komt binnen 2 uur tot leven! Alleen 

de Vloek Des Doods – verstopt achter slot en grendel 

– kan dat stoppen. Red jij de inwoners van Kasterlee?

  Afstand: 4 km – vertrek: infokantoor 
 
Download de app ‘Pumpkin Attack Kasterlee’ gratis  
in de Google Play Store of de Apple App Store. 
 
Gebruik je eigen gps-toestel. Of huur er een bij Toerisme 
Kasterlee voor 15 euro (2 dagen vooraf reserveren).  
www.visitkasterlee.be  
 
Of haal je gids met toffe gezinsuitstappen gratis af  
in het infokantoor van Kasterlee.

GETIPT

Op-en-top vakantiegevoel in Kasterlee

KLASSIEKER: KABOUTERBERG
Op de Kempense Heuvelrug vind je een héél bijzonder 

plekje: de Kabouterberg. Hier wonen onze kleine vrien-

den, althans volgens de oude sagen van de Kastelaars.

Is je eigen lieve kabouter tussen de 3 en 7 jaar?  

Kom dan eens naar een dagvertelling. Je kleintje 

gaat op zoek naar het kabouterhuis – samen met  

andere kinderen. Onderweg luisteren ze naar  

verhaaltjes en zingen ze uit volle borst. Natuurlijk 

mét ‘pinnenmuts’ op het hoofd.

  Elke dag in de paas-, zomer- en herfstvakantie. 
En op zondag in september (behalve de tweede zondag).  
Start: 14.00 uur, inschrijven vanaf 13.30 uur  
Prijs: 3,5 euro per kind, als volwassene stap je gratis mee

Trek je er liever alleen op uit? Volg met een smart-

phone de wandeling ‘De grote kabouterverhuis’. 

Vanwaar komen de Kastelse kabouters? Trouwen zij 

ook? En is er dan feest? Je ontdekt het allemaal op je 

wandeling!

  Gebruik je eigen smartphone. Of huur er een bij Toerisme 
Kasterlee voor 10 euro (2 dagen vooraf reserveren).  
www.visitkasterlee.be

EVENEMENT IN DE KIJKER

SPEURPLEZIER VOOR KLEIN  
EN GROOT
Zijn je kinderen gek op rebussen, woordspel-

letjes en foto’s? Maak ze blij met de fiets-

tocht ‘Spreukels speuren’. Dat wordt dolle 

pret tijdens een rit van 14 km langs landelijke 

wegen.

Eén wandeling met aparte opdrachten voor 

jou en je kapoenen? Doe mee aan de  

kasteelzoektocht! Striptekeningen leiden je 

over een parcours van 4 km naar het grote 

geheim van het verdwenen kasteel.

  www.visitkasterlee.be 

KOM NAAR DE  
KABOUTERDAG
Groot feest op zondag 11 september, want 

dan verjaart de kabouterkoning. Kom mee 

vieren! Verkleed je in een kabouter. Trek op 

avontuur in het bos. En speel gekke spelletjes 

in de tent. En natuurlijk geen feest zonder … 

hapje en drankje. Oké, we zien je daar dan? 

  Prijs: 3 euro per persoon ~ www.kabouterdag.be
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CULINAIR KASTERLEE
Kasterlee laat jou niet op je honger zitten. Oók niet op culinair vlak. Het hele jaar door geniet je hier van lokaal 

lekkers. Wat denk je ervan om dat te combineren met een doeactiviteit? Wordt lekker leuk!

ZOMER: TRAPPEN MAAR …!
FIETSEN MET SMAAK
Je zit op de fiets: wind in de haren. Via landelijke  

wegen trap je van het ene naar het andere mooie 

plekje. Knrrrrrrrr, oei, is dat je maag die knort van de 

honger? De redding is nabij! Hou gewoon halt in drie 

brasserieën: voor een voorgerecht, hoofdgerecht én 

… dessert. Van een letterlijk heerlijke dag gesproken!

  Van 1 mei tot en met 30 september. 
Reserveer de tocht bij Toerisme Kasterlee. 
Prijs: 35 euro per persoon (incl. 1 consumptie bij  
het hoofdgerecht) 

TOPPER

Op-en-top vakantiegevoel in Kasterlee

WINTER: STAPPEN MAAR …!

TIP WANDELEN MET SMAAK
De Kempen staan bekend om hun wonder-mooie  

wandelnetwerken. Klassieker die je moet doen?  

De Kempense Heuvelrug. Trek je stapschoenen aan 

en betreed beestige bospaadjes. Je knapzak mag je 

thuislaten. Kies voor echte culinaire verwennerij:  

drie brasserieën serveren je afwisselend voor-,  

hoofd- en nagerecht. Zo kom jij je tocht van ongeveer 

8 kilometer gemakkelijk door!

  Van 1 oktober tot en met 30 april 
Reserveer de tocht bij Toerisme Kasterlee. 
Prijs: 35 euro per persoon (incl. 1 consumptie bij  
het hoofdgerecht)

Infokantoor
Toerisme Kasterlee
Markt 13, 2460 Kasterlee ~ 014 84 85 19
toerisme@kasterlee.be ~ www.visitkasterlee.be

Openingsuren
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag:  
9-12 uur en 13-16 uur 
dinsdag: 9-12 uur
zaterdag: 9-14 uur
Van 1 mei t.e.m. 30 september: ook open op zon-, feest- en 
brugdagen van 9-14 uur

LEKKER AVONTUURLIJK
Wie Kasterlee zegt, denkt … pompoenen! 

Wil je genieten van een heerlijk pompoen-

menu? Schuif aan tafel. Maar ho, wacht! Zo 

gemakkelijk gaat dat nu ook weer niet. Een 

beetje uitdaging en avontuur mag, toch? Een 

gps stuurt je van opdracht naar opdracht. Voer 

je die goed uit? Dan vind je drie brasserieën 

waar de pompoengerechten voor je klaarstaan.

  Van 1 oktober tot 30 april

FIETS & PICKNICK MET  
KEMPENSE STREKEN
Fiets én eet je graag? Duw op je trappers voor 

een landelijke rit door Kasterlee en Turnhout. 

En smul onderweg van dagverse produc-

ten die je zelf oppikt bij lokale handelaars. 

Broodjes, beleg, dessert, … Smullen maar! 

Op het einde van de rit heb je 42,5 kilometer 

in de benen.

  Van 1 mei tot en met 30 september 
Reserveer de tocht bij Toerisme Kasterlee. 
Volwassene: 12,50 euro – kind: 9,50 euro
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KLOMPENMUSEUM 
Once upon a time was Laakdal dé draaischijf voor de 

klompennijverheid. En daar zijn ze trots op. De inwo-

ners van Laakdal plaatsten de klomp in de spotlight:  

ze richtten een museum op.

Klompen, bestaan die nog? Uiteraard. Klop aan bij 

het Klompenmuseum Den Eik. Snuister er tussen het 

kleurrijk schoeisel en zoek jouw favoriet. Helemaal fan 

van je folkloristische stappers? Neem dan een paar 

mee naar huis.

  Bezoek het museum van april t.e.m. oktober.  
Elke zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17 uur. 
Juli en augustus: woensdag t.e.m. zondag van 13.30 tot  
17 uur, maandag en dinsdag gesloten 
 
Hoeve Den Eik, 3, 2431 Laakdal 
Kom je met de GPS?  
Gebruik dan: Herseltsebaan 2, 2431 Laakdal. 
www.klompenmuseum.be 

GETIPT

WANDELBROCHURE LAAKDAL 
Ping! Jouw kant-en-klare wandeling is klaar. VVV-toe-

risme biedt je een mooi pakket wandelingen aan in het 

ongestoorde Laakdal. Je struint van knooppunt naar 

knooppunt binnen het wandelnetwerk De Merode. Trek 

door bos, heide, akker en hooiland, en vergeet de tijd. 

Moe? Voldaan? Of gewoon dorstig? Geniet van je wel-

verdiende rust in één van de horecazaken in de buurt. 

  www.laakdal.be 

Koning op klompen in Laakdal

GETIPT IN DE KIJKER
DRIEWERF HOERA! 
Op 5 juni 2016 viert de Drieprovinciënroute haar 

30ste verjaardag. Je ontdekt er al fietsend het mooiste 

van drie provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant en 

Limburg) en zes gastvrije gemeenten (Ham, Beringen, 

Meerhout, Laakdal, Tessenderlo en Diest).

Wil jij een heleboel vliegen in één klap slaan?  

Kruis dan 5 juni aan in je agenda. Op die dag is er 

naast fietsen in de natuur ook plaats voor ambiance! 

Snel nog een motiverende snack en een drankje.  

Dan neem je een vliegende start: de mooie natuur in. 

Leuk om weten: de route is bewegwijzerd en kan het 

hele jaar gefietst worden!

  Vertrekken doe je tussen 8 uur en 15 uur in Tessenderlo, 
Laakdal, Meerhout, Ham, Beringen of Diest. 
Je kiest voor een afstand van 35 of 63 km. 
www.drieprovincienroute.be 

Infokantoor
Toerisme Laakdal
Kerkstraat 21, 2430 Laakdal ~ 013 35 31 60
toerisme@laakdal.be ~ www.laakdal.be 

Openingsuren
maandag en woensdag: 9-12 uur en 14-16 uur
maandag ook: 18-20 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag: 9-12 uur

KLAUTEREN OP KLOMPEN
Weg oude sneakers. Ruil ze in voor een stevig 

paar klompen. Kijk! Achter het museum banen 

kinderen én ouders zich een weg op het 

klompenbelevingspad. De klompenmannetjes 

zijn tevreden, want hun dorp werd deze winter 

volledig vernieuwd! Spring van wilg naar wilg 

en leef je uit op de houten constructies. 

Goed voor tweeënhalf uur klauterplezier. 

Tip: breng een paar dikke sokken mee! 

  Eerste weekend na Pasen t.e.m. oktober:  
elke zaterdag en zondag van 13.30 uur tot   
17 uur  
Juli en augustus: alle dagen open van 13.30 uur 
tot 17 uur

TRICHELBROEKPAD 
HET MOOISTE PLEKJE  
VAN LAAKDAL

  Vertrek: Sint-Bavokapel - Sint-Bavostraat,  
2430 Laakdal 
Traject: 327 ~ 157 ~ 325 ~ 44 ~ 152 ~ 326 ~ 
327 
Afstand: 4,6 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden 
met nummers 
Wandelnetwerk: De Merode 
Terrein: overwegend onverhard, laarzen bij 
regenweer

De schatkamer van Laakdal? Die vind je langs 

het Trichelbroekpad. Je doolt rond in een 

wondermooi moerasgebied, omarmd door 

een groene vallei. Rust. Stilte. En toch ben je 

hier niet alleen. Felgekleurde ijsvogels. Een 

naarstig duikende fuut. Aalscholvers op zoek 

naar vis. Ook de honderdkoppige reigerkolonie 

weet waar Laakdal zijn schatten bewaart. Zij 

zijn jouw perfecte gezelschap. Niet te missen!

  Wandelaars bereiken het Trichelbroek via  
knooppunt 157 ~ 327.
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LIER OP WIELEN
CYCLING DINNER 
Beetje fietsen, beetje eten. Nog een beetje fietsen, 

weer een beetje eten. Een combinatie die voor jou 

even mag duren? Dan is cycling dinner helemaal je 

ding! Je gaat op trot met de fiets én … vier maal-

tijdvouchers op zak. Dankzij een stevig ontbijt op de 

markt leg je alvast een goeie fond. Daarna fiets je  

naar je voor-, hoofd- en nagerecht.

De route? Aan jou de keuze:

•  Lier-Herentals-Lier: trap langs waterlopen en  

landwegen. Goed voor 62 km fietsplezier.

•  Lier-Kontich-Lier: volg een gevarieerde route langs 

de fietssnelweg, Brialmontgordel en het Netekanaal. 

Samen 57 km.

  Van 31 maart tot 2 oktober 
Vertrek: Grote Markt 58, 2500 Lier 
Volwassene: 35 euro – kind tot 10 jaar: 20 euro  
(exclusief drank) ~ Tot 6 personen hoef je niet vooraf te 
reserveren. 
www.visitlier.be

Lier, een plezier voor de levensgenieter

SEGWAY TOUR 
Al veel horen zeggen over de segway? Tijd om het 

tweewielige ding eens zélf te testen. Een instructeur 

leert je eerst de kneepjes van het vak. Maar wees 

gerust: moeilijk is het niet. Beetje vooruitleunen en 

… je bent vertrokken. Stoppen? Hang gewoon wat 

achterover. Zo bol je lustig door het centrum en op de 

Netedijken. Zeg, zijn we weg?!

  www.segwayantwerpen.be 
www.visitlier.be

FIETSTOUR: RECHT NAAR ’T VELD
Leef jij groen, ecologisch, duurzaam? Of wíl je zo 

leven? Dan is de fietstour Recht Naar ’t Veld iets voor 

jou! Want Lier is méér dan alleen een stad. Er zijn 

massa’s plekjes vol groenten en fruit die ecologisch 

worden gekweekt. Spring op je fiets voor een tocht 

langs lokale voedingsinitiatieven. 

Wat je zoal tegenkomt? Volkstuintjes waar Lierenaars 

groenten kweken. Een aspergeveld. Serres vol blauwe 

bessen. En nog veel meer! Overal mag je plukken, 

proeven én kopen. 

De fietstour is een initiatief van Toerisme Lier, en de 

verenigingen Velt en Transitie Lier.

  Vraag naar de brochure met routebeschrijving bij Toerisme 
Lier, Grote Markt 58. www.visitlier.be

NIEUW

OP DE ‘TROTTINETTE’  
DOOR DE STAD
Zot van tweewielers? Spring dan zeker binnen 

bij Fietspunt Lier. Je vindt er fietsen, tandems 

en e-bikes. En niet te vergeten, het nieuwste 

paradepaardje: de ouderwetse ‘trottinette’. 

Een gewéldig vervoermiddel om op je gemak 

de stad te verkennen. Je hoeft geen uitgestip-

pelde route te volgen. Nee, jij stept waar je 

zelf wilt! Het ultieme gevoel van vrijheid.

Graag toch een béétje houvast? Download 

gratis de OJOO-app ‘Lier, stad aan de Nete’. 

Zo heb je een overzicht van de belangrijkste 

bezienswaardigheden bij de hand.  

Denk maar aan de Zimmertoren, de 

Sint-Gummaruskerk en de Grote Markt.

  Fietspunt Lier: Leopoldplein 32, 2500 Lier 
Download de app in de Apple App Store of de 
Google Play Store.



7574

HIGHLIGHTS IN LIER
ZONDAGSE THEMAWANDELINGEN
Weet je niet wat te doen op zondag? Een stadsgids neemt je op sleeptouw. 

Melk de dag, op stap met Pallieter

Geniet net als Pallieter van het Lierse leven met een 

hapje, drankje en … filmfragment.

En toen kwam Willem …

Ontdek alles over Lier tijdens het Verenigd Nederlands 

Koninkrijk. En over Willem I.

Smaken van Gummarus

Maak kennis met Sint-Gummarus: patroonheilige van 

Lier. En proef van zijn bier en kaas.

Historische stadswandeling

Wist je dat Lier twee Unesco-sites heeft?  

Duik in het historische erfgoed van de stad.

Beklimming van de Sint-Gummarustoren

Klim naar de top van de beiaardtoren. Op 80 meter 

hoogte wacht je een prachtpanorama.

Een ‘specialleke’ is de Vollemaanwandeling.  

Deze avondtocht dompelt je onder in het duistere 

verleden van Lier. Ssssspannend!

  De wandeling is eenmalig: op 17 september, tussen  
20 en 22 uur. 
Alle dagwandelingen zijn er van 22 mei t.e.m. 16 oktober: 
elke 1ste en 3de zondag van de maand om 14 uur.  
Reserveer via www.visitlier.be.

IN DE KIJKER
PEDDELEN OP DE NETE 
Lier eens anders verkennen? Sup de Nete af. Suppen? 

Yep … dat is de afkorting van stand up paddling.  

Zet je voeten gespreid op je surfplank en … peddelen 

maar. Een instructeur leidt je van het Waterpark naar 

de Aragonbrug. Kom je droog of nat aan wal?  

Wie zal het zeggen?!

  Op weekdagen in mei en juni – 25 euro per persoon. 
Reserveer via info@sup-school.com. 
www.sup-school.com

Lier, een plezier voor de levensgenieter

TOPPER PICKNICKEN
Picknicken: het blijft iets geweldigs voor jong en oud. 

In het toerismekantoor haal je jouw mand vol Liers 

lekkers op. Inclusief vlaaike, of wat had je gedacht?  

Dit kruidige gebak met kandijstroop is een van de 

oudste streekproducten uit de provincie. Goed, en nu, 

… smullen maar! In het Stadspark bijvoorbeeld.  

Water klatert, bladeren ritselen, vogels fluiten.  

Terwijl jij geniet in het kwadraat!

  Bestel je mand minstens twee dagen vooraf via  
picknick@lier.be.

Mag het voor jou wat actiever? Combineer je picknick 

dan met een partijtje stadsgolf in het historische 

centrum van Lier.

  www.city-golf.be

Infokantoor
Toerisme Lier
Grote Markt 58, 2500 Lier ~ 03 800 05 55
info@visitlier.be ~ www.visitlier.be

Openingsuren
Van 1 april t.e.m. 31 oktober:
maandag t.e.m. vrijdag: 9-16.30 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: 9-12.30 uur en 13-16 uur
Van 1 november t.e.m. 31 maart:
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12.30 uur en 13.30-16.30 uur

BIERTJE TIJDENS DE  
STADSGOLF
Ooit al gegolfd mídden in een stadscentrum? 

Nee? Hoog tijd om daarin verandering te 

brengen! Haal de Tiger Woods in jou naar 

boven en swing de pannen van het dak in 

de historische kern van Lier. Wat doe je als 

je tijdens het spel plots dorst krijgt? Drinken 

natuurlijk! Gouden gerstenat wacht op jou. Zet 

een Gummarus, Caves en Liter van Pallieter 

aan je lippen. Als dat geen toffe manier is om 

Lier te ontdekken. Psssssssst, vergeet je witte 

schuimsnor niet weg te vegen.

  www.city-golf.be
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VAN SLAG: MOLENWANDELING

  Vertrek: achter het gemeentehuis van Lille, Rechtestraat 
44, 2275 Lille  
Traject: 18 ~ 34 ~ 35 ~ 39 ~ 20 ~ 72 ~ 71 ~ 68 ~ 65 ~ 
67 ~ stap rond de Singel en daarna de Schoolstraat in ~ 
69 ~ 68 ~ 71 ~ 73 ~ 74 ~ 21 ~ 20 ~ 39 ~ 38 ~ 36 ~ 37 
~ 19 ~ 17 ~ 55 ~ 54 ~ 57 ~ 58 ~ 21 ~ 15 ~ 14 ~ 13 ~ 
12 ~ 18 
Afstand: 18 km (kortere lussen: Gierle 14 km en  
Lille 6,5 km) 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Beemden

Je ontdekt heel wat kleppers op je pad tussen de 

windmolen In Stormen Sterk en de slagmolen van Lille. 

Loer even mee …

GEKLASSEERDE DORPSKERN 
GIERLE

  Knooppunten: 68 ~ 65 ~ 67 ~ 69

De dorpskom van Gierle is beschermd sinds 1979. 

Cirkel rond de Singel met zijn ommuurde kerkhof en 

statige kastanjebomen. Zing enkele noten voor  

Louis Neefs aan zijn stamkroeg In den Eik. En carpe 

diem (pluk de dag, in de taal van Caesar) aan de 

Latijnse School, later de jeneverstokerij.

Laat de Onze-Lieve-Vrouwekerk – met haar  

achthoekige toren – zeker niet links liggen. En spot  

de borstbeelden van drie historische figuren in de 

gevel van het voormalige gemeentehuis.

WINDMOLEN IN STORMEN 
STERK

  Knooppunt: 69

Graanwindmolen In Stormen Sterk is een van  

indrukwekkendste van het land. Hij werd opgetrokken 

in 1837, nadat een orkaan de oorspronkelijke (1499) 

had verwoest. 

Jarenlang was de molen minder sterk dan zijn naam 

deed uitschijnen. Tot de gemeente Lille zich over het 

Lille, als wandelen je lief is!

erfgoed ging ontfermen. Sinds 2014 slaat de  

witgekalkte In Stormen Sterk opnieuw zijn slag,  

schittert hij feller en staat hij steviger dan ooit.

  Open elke laatste zondag van de maand van 10 t.e.m. 17 
uur. Opgelet, tussen oktober en maart: 13 t.e.m. 17 uur. 

NATUURGEBIED KINDERNOUW

  Knooppunt: 54

Het landschap rond Lille pakweg drie eeuwen  

geleden? Bewonder het in het Kindernouw, een 

gevarieerd natuurgebied van moerassen en  

vochtige graslanden, bossen en vijvers.

  Ontdek ook de wandelingen die Natuurpunt er uitstippelde: 
www.natuurpunt.be. 

SLAGMOLEN LILLE

  Knooppunten: 21 en 15

Zoek je geen ongeluk naar de wieken, want die heeft 

de Lilse slagmolen niet! De molenaars spanden 

vroeger een paard rond de molenstenen en wonnen zo 

koolzaadolie of smout. Het eeuwenoude procedé houdt 

tot vandaag – na harde oorlogsjaren en een grondige 

renovatie – stand in Lille. 

  Open elke laatste zondag van mei t.e.m. september en op 
Vlaamse Molendag (zo 29 mei).

NIEUW: WANDEL IN HET  
SPOOR VAN WO II
De Tweede Wereldoorlog sloeg extra fel  

toe in de Lilse deelgemeente Gierle. Vanaf  

22 mei 2016 wordt die periode voor jou  

opnieuw tastbaar. Rijg je bottines en  

herbeleef hoe Gierle werd getroffen.

De Luftwaffe bestookte het centrum van Gierle 

al op de tweede dag van de oorlog. Trieste ba-

lans: vijf doden en diepe sporen van vernieling  

die de WO II-wandeling voor jou blootlegt.

De Crashsitewandeling gidst je dan weer 

naar drie plekken waar in 1944 geallieerde 

bommenwerpers neerstortten. Je wordt er 

even stil van.

  Meer info? Check www.lille.be.
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GETIPT

Familiefun in Lille

TOPPER 

MEGA SPEELSTAD
Hét recept voor een megadag? Het hele gezin in koor: 

Mega Speelstad!

In de overdekte Speelstad (5000 m²) gaan je kapoe-

nen uit hun dak op draaimolens, springkastelen en 

kermisattracties. Kriebels in de buik! Je allerkleinsten 

amuseren zich in de peuterzone.

In de nóg grotere buitenspeeltuin Toverstad vertellen 

knusse kijkhuisjes de spannendste sprookjes. Laat je 

speelvossen het roer van de piratenboot overmees-

teren, naar de krater van de vulkaan klauteren, of 

meetsjokken op de Speelstad Express!

 

Mama of papa? Jij vergezelt je kinderen … gratis. 

En rekent op supersnel internet en een plekje op het 

zonneterras. Hemels!

  www.speelstad.be

Infokantoor
Dienst Toerisme Lille
Rechtestraat 44, 2275 Lille ~ 014 44 82 33 
toerisme@lille.be ~ www.lille.be

Openingsuren
maandag t.e.m. donderdag: 8.30-12 uur en 13-16 uur
maandag ook: 17-20 uur
vrijdag: 8.30-12uur

OP DIERENAVONTUUR ROND DE HEGGEKAPEL

Vos was in een goede bui. Aan de kapel zag hij 
drie konijntjes zitten. En ze leken niet eens bang! 

 “Wij zijn Konien, Keun en Nijn”, zei Nijn,  

het middelste konijntje van de drie. 

“En wat zitten jullie hier te doen?” vroeg Vos 

nieuwsgierig. 

“Ons te verwonderen”, zei Keun, het meest 

rechtse konijntje. 

“Ken je het wonder dan niet misschien?  

Het wonder van nonkel Jan?” 

“Jonker!” riep Konien. “Jonker, het is jonker Jan! 

Dat zei ik je toch al duizend keer!”

“Hij deed alsof hij ridderlijk rijk was,” ging Keun 

verder, “maar had in werkelijkheid veel schulden.  

Hij leefde boven zijn tand.” 

“Stand!” riep Konien weer. “Hij leefde boven  

 

zijn stand, hij gaf te veel geld uit.” 

“En dus”, ging Keun onverstoord verder, “besloot 

nonkel Jan een gouden kelk te stelen uit de kerk 

van Wechelderzande.” …

Uit ‘Het wonder van de Hegge’, een verhaal 

van de kinderbundel met wandelingen  

Van horen zeggen (Geert De Kockere,  

met illustraties van Johan Devrome), 

een project van Kempens Karakter.

Benieuwd naar hoe dit verhaaltje afloopt? Haal 

dan Van horen zeggen in huis. Bij elk van de 

twaalf dierenverhalen hoort een leuke kinderroute. 

Trakteer je gezin op een flinke vertelwandeling in 

de kikkergroene omgeving van de Heggekapel.  

Zo verken jij de fijnste plekjes van Lille. En wanen 

je kinderen zich in een fabeltje van La Fontaine.

  Koop Van horen zeggen bij de Dienst Toerisme van 
Lille voor 8 euro. Bij elk verhaaltje vind je het plan van 
de bijbehorende route.

LILSE BERGEN
Dol op plonzen? Zwier die strandhanddoek over je 

schouder en zet koers naar de groenblauwe oase 

van de Lilse Bergen. 

De Lilse Bergen zinnen jou en je gezin zeker! 

Dobberen met je tenen in de lucht? Rondzwerven 

op de waterfiets? Genieten van je peuters en 

grotere deugnieten die spatten en spetteren in de 

immense waterspeeltuin? Check, check en check! 

En wil je even wat anders opslokken dan water? 

IJsjes, frisdrank en frietjes voor iedereen!

Je dagtrip verlengen? Vouw je tentje open op 

de viersterrencamping en leer de andere kant 

van de Lilse Bergen kennen: een verkwikkende 

wandeling, een fikse fiets- of mountainbiketrip, 

een partijtje minigolf, … Zelf geen tent bij? Geen 

nood, hier kan je zelfs in een foorwagen, boomhut 

of watertent slapen! Het Lilse eekhoorntje verwel-

komt jou en je rakkers met open pootjes.

  www.lilsebergen.be 
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Ontdek de provinciale  
Groen- en Recreatiedomeinen 
aan de hand van het  
fietsknooppuntennetwerk!

Bestel de brochure gratis, stuur een mailtje  
naar vrijetijd@provincieantwerpen.be!

Of download deze op de pagina over fietsen  
en wandelen op www.provincieantwerpen.be.
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Kasteelparken. Wereldvermaard trappistenbier. En kinderzoektochten a volonté. Malle weet te entertainen.

STEENOVENPAD NAAR HET KASTEEL VAN WESTMALLE 

  Vertrek: Toerisme Malle, Antwerpsesteenweg 246 
Traject: 76 ~ 78 ~ 95 ~ 18 ~ 32 ~ 96 ~ 95 ~ 94 ~ 76 
Afstand: 6 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers 

Volg je te voet het Steenovenpad? Dan struin je langs 

prachtige plekjes, richting het Kasteel van Westmalle.

Het kasteel dateert van 1100: het heette toen ‘Hoeve 

Ten Driessche’ en was een versterkte boerderij.  

In 1561 toverde ridder Coterau het om tot écht kasteel 

met valbrug. Vandaag is het kasteel de thuis van  

gravin Christiane de Lannoy en haar schoonzus  

jonkvrouw Marie-Josephe Van der Straten Waillet.

Omdat het kasteel bewoond is, kun je er niet zomaar 

rondkijken. Wat wel mag? Een geleid bezoek aan 

het park en de ‘Ronde Bouw’: een pand waarvan de 

oorspronkelijke functie nog altijd niet duidelijk is. 

  Reserveer je bezoek bij Toerisme Malle.

GETIPT

Machtig mooi Malle

OP BEZOEK IN EEN  
PORSELEINATELIER
Wil je eens rondneuzen in een porselein- 

atelier? Dit is je kans! Anja van PTZE 

Porcelain laat je kennismaken met haar klei 

en draaischijf. Ondertussen schenkt ze een 

kopje zelfgemaakte thee. Van een gezellige 

namiddag gesproken.

  Elke woensdag- en zaterdagnamiddag van  
juni tot september. Of op aanvraag.  
Regel je bezoek via Toerisme Malle.  
Prijs: 6 euro (incl. thee met koekjes).  
www.ptzeporcelain.com.

WEETJE

WIJNGAARDHOF
Biogroenten: Balenaar Godfried Bervoets was er al 

mee bezig toen de term nog niet eens bestónd.  

Al sinds de jaren ’80 teelt hij volle-grondsgroenten en 

serregewassen in zijn ‘Wijngaardhof’. Daarbij verliest 

hij vergeten exemplaren als warmoes, pastinaak en 

postelein niet uit het oog. Met eigen ogen zien hoe 

bioteelt precies verloopt? Ga kijken!

  Van mei tot oktober: op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Reserveer je rondleiding bij Toerisme Malle. 
Prijs: 50 euro voor en groep van max. 15 personen.

WESTMALLE,  
TRAPPISTENDORP
Westmalle bezoeken? Ja! Westmalle drinken?  

Ook ja! Maar wat weet je eigenlijk over het  

trappistenbier?

1836: de abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilige 

Hart wordt verheven tot de orde van de Cister-

ciënzers. Kortweg: trappisten, genoemd naar de 

Normandische abdij La Trappe. Vanaf dan mogen 

de monniken bij hun maaltijd de drank van de 

streek drinken. In Vlaanderen is dat … bier. 

Monnik Martinus Dom start een brouwerij op. Het 

bier is jarenlang alleen voor eigen gebruik.  

Pas in 1921 verkopen de monniken ook aan 

bierhandelaars. 

Driewerf helaas. De abdij met brouwerij kun je 

niet bezoeken. Maar een Westmalle aan je lippen 

zetten? Dat lukt wél! Daarvoor zit je goed bij de 

lokale horeca. Nip aan een Westmalle Dubbel, 

bekend om zijn roodbruine kleur met kruidige, 

fruitige smaak. Of kies je voor de Tripel? Goudgeel, 

zacht en romig, met een bittere toets. Santé.

  Een overzicht van de horeca vind je op www.toeri-
me-malle.be.
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Machtig mooi Malle

ZOEKTOCHT KASTEEL
Blikvanger in het hart van Oostmalle? Het Kasteel van 

Renesse, gebouwd in Vlaamse neorenaissancestijl. 

Voor kinderen een paradijs om spelletjes te spelen! 

Pagadders van 4 tot 12 zetten hun speurneuzen op 

om een inbreker te klissen. Vingerafdrukken, voetstap-

pen en grappige tips wijzen de weg. Op het einde van 

de rit wacht een leuke beloning!

  Van 6 ma t.e.m. 28 aug: ma (13-18 uur), do (13-16 uur) en 
zon (13-18 uur). De activiteit kost 2 euro per kind. 
Meer info op www.toerisme-malle.be

GETIPT

OP STAP MET ANEMOONTJE Het Kasteel van Renesse is omgeven door een 

prachtig park. Wil je het op een ludieke wijze ver-

kennen met de kinderen? Laat je dan meevoeren 

door de verhalen van een verteller. Hij kruipt in 

de huid van boswachter Zander en vuurt allerlei 

weetjes af op gravin Anemoontje. Kunnen bomen 

ook verliefd zijn? Vanwaar komt de naam ‘rent-

meesterswoning’? En wat wil Splatsj De Kikker 

van Anemoontje? Tijdens de groepsvertelling kom 

je het allemaal te weten.

Trek je er liever alleen op uit met je gezin? Kan 

ook! Een verhaal-en-doeboekje neemt je mee 

langs een mooie route. Lees zelf de avonturen van 

Zander en Anemoontje voor. En daag je oogappels 

uit met toffe doe-opdrachten. Pret verzekerd!

  Groepsvertelling: elke tweede zondag van de maand. 
Inschrijven is niet verplicht.  
Wil je zeker zijn van je plekje? Kondig je komst aan via  
info@domeinrenesse.be of 03 311 55 91. 
Prijs: 3 euro per kind – gratis voor volwassenen. 
 
Het verhaal-en-doeboekje vind je in het  
secretariaat van het kasteel, in taverne ’ 
t Koetshuis en bij Toerisme Malle.  
Prijs: 3 euro per boekje (inclusief een verrassing).

SPEELPLEINTJESTOCHT
Jij wilt wandelen. Maar je kinderen sméken om te spe-

len. Wat nu? Volg de Speelpleintjestocht in Westmalle! 

Stap van het ene naar het andere speelparadijsje. En 

los onderweg de gekste puzzels op. Iedereen tevreden!

Goed om te weten: het parcours telt vier kilometer. 

Kinderwagens en loopfietsjes bollen gezapig op de 

verharde wegen.

  Download de route gratis op www.toerisme-malle.be. 

VLIEGZOEKTOCHTEN
Ken je Vlieg al? Ze leidt je naar knotsgekke activiteiten 

voor kinderen. Vier daarvan vind je in Malle! Ga met 

het hele gezin op zoektocht en krijg een cadeautje in 

ruil. Doe je alle vier de tochten? Dan ben je Supervlieg 

en ontvang je een extra grote verrassing! Dat wordt 

zoemen van plezier!

  www.uitmetvlieg.be ~ www.toerisme-malle.be

KALENDER 2016

Infokantoor
Toerisme Malle
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle ~ 03 310 05 14
toerisme@malle.be ~ www.toerisme-malle.be.

Openingsuren
1 jun t.e.m. 30 sept
weekdagen: 9-12 uur en 13-16 uur
weekends: 9.30-13.30 uur

1 okt t.e.m. 31 mei
weekdagen: 9-12 uur en 13-16 uur

• 22 apr t.e.m. 25 sept: culinair fietsen 

• 1 mei t.e.m. 31 aug: fietszoektocht 

• 1 jul t.e.m. 31 aug: Schatten van Vlieg

• 17 jul: fietsdrieluik Lille – Oostmalle 

• 31 jul: fietsdrieluik Zandhoven – Lille

• 7 aug: fietsdrieluik Westmalle –  

 Halle-Zoersel – Oelegem 

• 28 aug: Oogstfeest en De Schakel 

• 21 okt: start culinair wandelen 

• 19 nov: candlelight-dinner in kasteel  

 de Renesse

  Meer info op www.toerisme-malle.be 
en www.landvanplaysantien.be
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Meerhout en creativiteit: a match made in heaven.  

Open je ogen voor streekeigen kunstwerken en je oren voor klinkende muziek.

  Vertrek: Parking in de Eikenboomlaan, op loopafstand  
van de Markt 
Traject: 66 ~ 44 ~ 45 ~ 46 ~ 22 ~ 67 ~ 65 ~ 43 ~ 54 ~ 
08 ~ 42 ~ 44 ~ 66 ~ Markt 
Afstand: 26 km 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met 
nummers 

FIETSROUTE  
BEELDSCHOON MEERHOUT 
Ennnn … trappen! Laat je pedalen voelen wie de baas 

is. Maar ho, halt, vergeet ook niet te genieten van de 

omgeving! Want wist je dat er in Meerhout kunstwer-

ken op je wachten? Dankzij de fietslus ‘Beeldschoon 

Meerhout’ ontdek je de creaties van lokale kunste-

naars. 

Antoon – alias Jef Gastmans – pootte vier kunstwer-

ken voor je neer. ‘De Marktvrouw’ begroet jou al op het 

Marktplein (tussen KP 65 en 66). Daarna wacht ‘Bavo’ 

je op aan de kerk (tussen KP 44 en 45). ‘De Gesteling’ 

laat je kennismaken met het leven in Gestel (tussen  

KP 46 en 22). En ‘De Wever’ vertelt je over de 

geschiedenis van de wijk Wevers-berg (tussen KP 67 

en 65). 

Op je parcours kom je ook het werk van Marc Jans-

sens tegen. Een eerste keer in speeltuin Kinderweel-

Meerhout?
Meer kunst en meer muziek dan elders! de. Neem er een gekke foto met ‘De Wiebelaar’  

(tussen KP 42 en 44). Drink je er eentje in café  

Magazijn? Dan hangt er een ‘Marc Janssens’ boven  

je hoofd (tussen KP 65 en 66).

Leuk weetje: zelfs de straatnaamborden in Meerhout 

zijn kunstig. Kijk maar eens! Igor Verpoorten maakte 

telkens een tekening die past bij de naam.

BLIKVANGER  
RETROSPECTIEVE  
TENTOONSTELLING ANTOON 
21 januari 1943: Meerhout verwelkomt zijn nieuwste 

telg Jef Gastmans. Aan de tekenschool drijft zijn 

kunsttalent meteen boven. Jef wordt … kunstenaar 

Antoon. Terwijl zijn werken de wereld veroveren, blijft 

Antoon honkvast in Meerhout. Daar zet hij de deuren 

van zijn atelier in de Schoolstraat open voor iedere 

liefhebber: van Meerhout en ver daarbuiten.

Antoon verliest in 2011 de strijd tegen kanker. Maar 

wég is hij niet. Zijn werken sieren vele Meerhoutse 

huiskamers. En Antoon schonk het gemeentehuis 

ook drie kunstparels – zomaar. Tijd voor een gepast 

eresaluut met een tentoonstelling. 

Bewonder het werk van de creatieve duizendpoot: 

schilder, beeldhouwer en juweelontwerper in één.  

Je krijgt er een rijk overzicht: van zijn prille begin tot 

zijn laatste momenten.

  Gemeentehuis Meerhout, Markt 1. 
Van 5 mei tot 20 augustus: tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. ~ www.meerhout.be

EVENEMENT IN DE KIJKER

 
Infokantoor
Toerisme Meerhout, Markt 1, 2450 Meerhout
014 24 99 28 ~ toerisme@meerhout.be ~ www.meerhout.be.

Openingsuren
maandag: 9-12 uur, 14-16 uur en 17-19 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur

MUZIEK IN HET DORP
Meerhout barst van de muzikaliteit. Denk 

maar aan Zjef Vanuytsel, de kleinkunstzanger 

die het land veroverde. Maar er is ook verbor-
gen talent in de lokale muziekverenigingen. 

Ontdek hun kunnen tijdens de kioskconcerten. 

Voor je het weet, sta je mee te neuriën en 

te wiebelen op je – al dan niet ingetogen – 

dansbenen.

  Marktplein Meerhout, op 1, 9, 10 en 11 juli -  
7 augustus - 2, 10 en 11 september. 
www.meerhout.be.
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LANDLOPERSKOLONIE 
In de voormalige Landloperskolonie in Merksplas 

zwerm je gemakkelijk een dag rond. In de middeleeu-

wen hield de overheid armoezaaiers en criminelen van 

de straat door ze hier in tuchthuizen te verzamelen en 

aan het werk te zetten. 

Toen de wet op landloperij in 1993 verdween, werd 

dit domein een van de grootste strafinrichtingen 

van België, met een centrum voor uitgeprocedeerde 

vluchtelingen. 

Langs dreven, verspreid over 600 hectare bescherm-

de grond, marcheer je hier van het zwaarbewaakte 

justitiedorp naar de Grote Hoeve en van het schooltje 

naar de Landloperskapel. Een grijze bedoening? Nee 

hoor, het domein is bezaaid met akkers en weiden, 

omzoomd door bossen en ‘bekraterd’ met kleiputten. 

Niets om nors van te worden dus. 

BEGRAAFPLAATS 
IJzeren spijlenwerk met erbovenop een granaatappel 

… Die poort tref je 500 meter voorbij de strafinrich-

ting. De granaatappel symboliseert de ‘onderwereld’. 

Dat is dan ook de begraafplaats van de gedetineerden. 

Je stoot hier nog op graven van landlopers – kleine 

witte kruisen met een volgnummer. Een brandmerk 

voor de ‘vagebondjes’: geleefd en gestorven als  

nummer aan de rand van de maatschappij.

Aan de overkant beland je op het pestkerkhof. 

Hier werden tijdens de Eerste Wereldoorlog mensen 

begraven die aan de pest ten prooi waren gevallen. 

Naarmate het aantal slachtoffers opliep, moest men 

inventief te werk gaan. Eerst door graven tussen 

graven te delven, daarna door ze in lagen te leggen. 

Door die manoeuvres leken kruisjes soms te zweven 

over het kerkhof. 

In de ban van Merksplas

GETIPT

VOEL JE VRIJ:  
TE VOET OF OP DE FIETS 
Zwerf langs het Vagebondjespad door de Landlo-

perskolonie. De gevangenis en begraafplaats doen je 

verstommen, de vredige akkers en visvijvers geven je 

nieuwe adem. 
 

  Start aan Landloperskapel

Tussen de voormalige kolonies van Merksplas en 

Wortel bevrijd je jezelf van alle zorgen. Op de Landlo-

persroute trap je jezelf een weg tot aan het illustere 

Gelmelslot. Hier schoven ooit eminente gasten zoals 

Keizer Karel hun voeten onder tafel. Verderop sluit de 

Wortel-Kolonie je in haar groene armen. Laat je be-

dwelmen door dit overweldigend mooie natuurgebied 

en piep binnen in de originele witte cipiershuisjes. 

Infokantoor
Toerisme Merksplas 
Markt 1, 2330 Merksplas ~ 014 63 94 77 
toerismemerksplas@skynet.be ~ www.toerismemerksplas.be 

Openingsuren
Van 1 apr t.e.m. 30 sep ~ maandag: 9.30-12 uur  
dinsdag t.e.m. vrijdag: 9.30-12 uur en 13-15.30 uur 
zaterdag: 9-13 uur 
Van 1 okt t.e.m. 31 mrt
maandag t.e.m. vrijdag: 9.30-12 uur 
dinsdag en donderdag ook: 13-15.30 uur 

GEBOEID DOOR HET  
MUSEUM 
De Landloperskapel? Dat is een groot, ruim  

en eclectisch samenraapsel van bouwstijlen: 

van neoromaanse elementen tot industriële  

stalen bogen. Vandaag huist hier het  

Gevangenismuseum. Hier waan je je zélf een 

gedetineerde, dankzij levensechte taferelen, 

objecten en schetsen. Wandel hier binnen en 

laat je overrompelen door het gevangeniswe-

zen. Een realistische belevenis die niemand 

onberoerd laat. 

  Landloperskapel 
Kapelstraat, 2330 Merksplas  
www.gevangenismuseum.be 

KALENDER 2016
Merksplas laat zich opmerken: in 2016 vieren 

we twintig jaar Toerisme Merksplas.

•  24 apr: start toerismeseizoen met  

volksspelen, kinderanimatie, begeleide 

dorpswandelingen

•  7 jun: begeleide wandeling ‘Met de  

Romeinen op tocht’ 

•  19 jun: familiepicknick ‘Ge(s)maakt in 

Merksplas’ 

•  28 aug: fietshappening ‘De Schakel’ 

•  25 sep: begeleide wandeling ‘In de sporen 

van de Polar Bears en de Poolse tankdivisie 

van Generaal Maczek’ 

•  16 okt: smokkelwandeling langs trage wegen

•  26 dec: feestavond bij de kerststal  

‘Christmas by night’ 

  Meer info? www.toerismemerksplas.be 
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ABDIJ POSTEL 
Zoek in Mol de grens op … met Nederland. In Postel 

stoot je op de prachtige norbertijnenabdij. Broeders 

met hagelwitte habijten zijn er omsingeld door majes-

tueuze Amerikaanse eiken en vogelkersen. 

De abdij zelf is een eclectische mix van oude en 

nieuwe gebouwen, met als pronkstuk een eeuwenoud 

kerkje. De eerste ‘witheren’ – een bijnaam voor de 

Norbertijnen – namen hier in de twaalfde eeuw hun 

intrek. 

Kies voor een geleid bezoek aan de toonzaal van de 

wereldvermaarde abdijbibliotheek. Miniaturen,  

wiegendrukken, de eerste prints van Plantijn...  

Ze worden vakkundig door een gids toegelicht. 

  Abdij Postel, Abdijlaan 16,2400 Mol, www.abdijpostel.be

KRUIDIGE TUIN 
Je kunt trouwens gewoon je neus volgen naar de 

abdij. Want in de kruidentuin van de Norbertijnen 

bloeien de weelderigste specerijen. Specialiteit van  

het huis? Ginseng! Een natuurlijke rustbrenger –  

hier zonder sproeistoffen grootgebracht. 

KAAS OP TAFEL 
Is kaas jouw ding? Wip dan zeker even aan bij de 

kaaswinkel, aan de ingang van de abdij. Naast West-

malle is Postel de enige abdij in de Kempen met een 

eigen veestapel en kaasmakerij. En wat voor kaas! De 

Postelse abdijkaas smelt in je mond. Vraag zeker ook 

naar de halfharde kazen met kruiden uit de abdijtuin.

 

  Abdijwinkel Postel, Abdijlaan 8, 2400 Mol 
Open: 9-18 uur, gesloten op maandag 

GETIPT

Mol kruidt je vakantie

WEGWIJS MET DE GIDS 
Benieuwd naar de geschiedenis en werking 

van de abdij? Kies voor een rondleiding met 

gids. Hij maakt je wegwijs op het domein 

en toont je de bijzondere facetten van het 

norbertijnenleven.  

  Van juli t.e.m. augustus, elke zaterdag. Start om 
14 u. aan het witte poortgebouw. Prijs: € 6  
Op andere tijdstippen rondleidingen met gids 
mogelijk op aanvraag via toeristische dienst Mol.

ACTIEF
FLANEREN TUSSEN DE DENNEN 
Spreid je neusvleugels open, zwier je voeten op de 

trappers en … zet je af! Rond de abdij van Postel 

peddel je een prachtige route af – goed voor 55,7 km.  

Steek de Baileybrug over, klauter onderweg op de 

SAS 4-toren en vergaap je aan de waterkracht van de 

sluizen. 

Wandelfanaat? Snuif te voet de heldere Kempenlucht 

op. Aan de abdij van Postel starten vijf wandelingen: 

het Klavertje Vijf. Ze variëren van 2,9 tot 12 km en 

meanderen tussen bos- en landwegen. 

  Meer info? Fietslus Rondom Abdij Postel en wandelingen 
Klavertje Vijf: www.visitmol.be 

EVENEMENT

KAAS- EN  
STREEKPRODUCTENMARKT 
Ben jij een smulpaap? Dan is de Kaas- en 

streekproductenmarkt in de Abdij van Postel 

helemaal jouw dada. Meer dan dertig standjes 

spreiden er artisanale lekkernijen tentoon.  

Van rijen streekkazen over confituur tot mat-

tentaart. Kleine beetjes regionale hemel in de 

warme sfeer van de abdij. 

  Abdijlaan 8, 2400 Mol 
29 mei 2016 – van 10 tot 18 u. 
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Heerlijk stranden in Mol 

ZILVERMEER 
Voeten en kindjes in het zand, fris drankje bij de 

hand? Het Zilvermeer in Mol heeft alle troeven van de 

zee. Met méér. Want hier ravotten de kleintjes naar 

hartenlust op de waterspeeltuigen en rond de fon-

teinen. Terwijl jij ze rustig gadeslaat vanop het terras 

van een van de vijf horecazaken. Of vanop je zachte 

handdoek in het sneeuwwitte zand. Meer zin in actie? 

Trek met het hele gezin het oriëntatieparcours op, sla 

je hengel uit of zet je beste tennisvoetje voor.

Genoeg in het water gepletst? Loods kleine knullen 

en meiden dan naar een van de speeltuinen. In de 

peuterspeeltuin hou jij een oogje in het zeil terwijl 

jouw stoere ridders het felrode kasteel aanvallen. Of je 

laat ze hun eigen fort bouwen op de water-en-zand-

speelplaats. Wordt er gezucht “Pfoe, ik ben te groot 

voor een speeltuin”? Wacht tot je stoere bengels de 

avonturenspeeltuin ontdekken. Vol spannende kabel-

banen, levende bruggen, … en een vijftien meter hoge 

buisglijbaan! Even de andere kant opkijken, mama’s! 

  Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol ~ www.zilvermeer.be 

WEETJE

ZILVEREN ZANDPASTA! 
Valt het je op dat het zand aan de Kempense 

meren hagelwit schittert? Het is dan ook van 

uitzonderlijke hoge kwaliteit. Dat ontdekte een 

Waalse schipper in de negentiende eeuw … 

per toeval! Hij nam een staaltje van een zand-

hoop – overgebleven na het uitgraven van 

de Kempense kanalen – en stelde vast dat 

het zilveren zand een goudmijn was. Het was 

de start van jarenlange zandontginning in de 

streek – voor de productie van glas, keramiek, 

maar ook tennisrackets en tandpasta! Door de 

opgravingen ontstonden overal waterkraters. 

Om nu heerlijk in te plonzen, je picknickdeken 

naast te leggen of prachtige wandelingen  

rond te maken, zoals in de natuurgebieden  

De Maat en Buitengoor.  

Meer weten over de toepassingen van  

witzand? Bezoek de interactieve tentoonstel-

ling van Quartz Experience. 

  Blauwe Keidreef 5, 2400 Mol 
Open: juli en aug: dinsdag en donderdag:  
9.30-17.30 uur of op afspraak

GETIPT
SPEURNEUZERIJ VOOR MINI’S 
Zijn jouw deugnieten echte detectives? Nieuwsgierige 

neusjes hebben de dolste pret tijdens de zoektocht 

‘Shaggy & Sherry en de schat van de baron’. 

Kraken jullie samen met konijnen Shaggy en Sherry 

de code van de schatkist? Dan wacht jullie een leuke 

verrassing! 

Mag er wat meer mysterie zijn? Trek er dan op uit met 

een gps of smartphone en volg de sporen van de Mol. 

Dit geocachingspel download je op je eigen toestel – 

of je huurt er eentje bij de dienst Toerisme. Enthousi-

aste verhalen verzekerd in de wagen naar huis! 

  Meer info? www.visitmol.be 

KALENDER 2016

Infokantoor
Toeristische Dienst Mol 
Markt 1, 2400 Mol ~ 014 33 07 85 
toerisme@gemeentemol.be 
www.visitmol.be 

Openingsuren
April tot september
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur en 13-17 uur 
zaterdag, zondag en feestdagen: 10-15 uur 
Oktober tot maart
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur 

SUNPARKS HAALT DE  
ZOMER BINNEN 
Toont het Belgische weer zijn kuren? Dan zoek 

je toch gewoon lekker binnen zwemplezier op! 

In Sunparks Kempense Meren slibberen  

je koters schaterlachend de glijbanen af,  

en laat jij alle stress varen in het bubbelbad  

of de jetstream. Vakantie in het water?  

Dat is oh-zo-leuk! 

  www.sunparks.be

Meer moois in Mol? Dat ontdek je op deze 

evenementen. 

Elke zondagvoormiddag: dierenmarkt 

6 en 7 aug: Mon Mol Martre

24 aug: Mol Feest

28 aug: Alles Kids 

3 sep: Lichtstoet Rozenberg 

10 en 11 sep: Straatkunstenfestival Trezart 

24 sep: Lichtstoet Ginderbuiten 

16 dec: Wintersfeer op het Zilvermeer 
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KEMPENS DIAMANTCENTRUM 
Bij het ontwaken van de twintigste eeuw, schrikt Nijlen 

op. Een heuse diamantenslijperij verschijnt en werpt 

een schaduw op de spoorweglei. De komst van het 

bedrijf en zijn mysterieuze stenen verandert alles. Van-

daag is Nijlen nog altijd de trotse thuis van de diamant. 

Je bezoekt het Diamantcentrum in Nijlen met open-

gesperde ogen. Fel schitterende steentjes roepen 

jouw naam. Met ingehouden adem luister je naar het 

verhaal van de Kempense diamantbewerker. Je maakt 

op interactieve wijze kennis met hem en zijn gereed-

schap. Met betovering in de ogen stap je rond.  

Kunnen diamanten groeien? Hoeveel kost een  

diamant? Waarom schittert een diamant?  

Een antwoord op al je vragen vind je hier. 

Nadien snuister je rond in de shop met artisanale 

streekproducten. Proef eens een Grobbendonks  

diamantje of zet het ‘sap van drie wilgen’ aan je 

lippen. Heb je nood aan een beetje frisse lucht?  

In het centrum vind je ook wandelroutes en  

fietskaarten om je uitstap voort te zetten.

  Kempens Diamantcentrum 
Spoorweglei 42  
www.briljantekempen.be 

IN DE KIJKER

Diamant in Nijlen

GETIPT

NIEUW VANAF JUNI:  
DIAMANTROUTE
Ooit vulden diamantenslijpers de straten van Nijlen. 

Zwart van het stof, soms lichtelijk onderkoeld, dan 

weer oververhit. Nee: diamanten slijpen gebeurde niet 

altijd in de beste omstandigheden. Maar er was wél 

ruimte voor plezier. Verhalen uit lang vervlogen tijden 

zwerven nog altijd langs de diamantroute.

Je fietst – tussen Kleine en Grote Nete – door het 

landschap waar de diamantnijverheid haar hoogdagen 

kende. Je komt er alles te weten over het reilen en 

zeilen van slijpers en hun job.  

Je start bij het Diamantcentrum en hup! 52,5 km later 

ben jij een échte kenner. Je kunt ook kiezen voor een 

verkort traject van 43 km of 27 km. 

  De route is vanaf juni verkrijgbaar in het Kempens  
Diamantcentrum.

Infokantoor
Kempens Diamantcentrum
Spoorweglei 42, 2560 Nijlen ~ 03 481 81 48
info@briljantekempen.be ~ www.briljantekempen.be 

Openingsuren
dinsdag t.e.m. vrijdag: 9.30-16.30 uur
eerste zaterdag en zondag van de maand: 9.30-16.30 uur 

EEN GESLEPEN MONUMENT
Wauw, al die prachtige diamanten. Die komen 

vast uit de hemel gevallen! Daar heb je het 

mis: eeuwen geleden zwoegden mannen 

en vrouwen in Slijperij Lieckens om ruwe 

edelstenen te slijpen. Je bent welkom in hun 

atelier. Kijk! Daar zie je nog de stoeltjes waar 

ze ooit zaten. 

Slijperij Lieckens – en alles wat erin staat – 

werd volledig gerestaureerd. Vanaf april 2016 

kijk je er naar de glansrijke geschiedenis van 

Nijlen. En die … is bijzonder! Je loopt tussen 

de muren van de zowat laatste vooroorlog-

se slijperij uit de streek. Een beschermd 

monument.

  Kempens Diamantcentrum 
Spoorweglei 42 
www.briljantekempen.be 

ACTIVITEITENKALENDER
Een grijs weekend opfleuren? Haast je naar 

het fonkelende Nijlen. Duik in het verleden 

met een begeleide themawandeling, woon 

een vertelsessie bij of geef het beste van 

jezelf tijdens een workshop. Zijn je kinderen 

erbij? Stuur ze op een knotsgek avontuur. 

Mama, kijk! Trots tonen ze hun welverdiende 

diamantenbewerkersdiploma. 

Op de website scroll je door tal van activiteiten 

in de diamantgemeente. Blijf up-to-date en 

hou www.briljantekempen.be in de gaten. 
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Ontelbaar veel wandelroutes. En een verhaal over een pot met drie oren. Olen houdt je in de ban!

KOPERDORPPAD
Olen, koperdorp. Waarom? Omdat dé plaatselijke 

fabriek er vroeger koper produceerde. Union Minière 

heette ze. Vandaag bekend als Umicore. Stap in de 

industriële geschiedenis van St.-Jozef-Olen:

De Cité – Welkom in de wijk vol huizen voor voorma-

lige werknemers van ’t Fabriek. Ze staan hier al sinds 

de jaren dertig: kleine voor de arbeiders, grote voor 

de ingenieurs. Allemaal met elektriciteit en stromend 

water. Luxe in die tijd!

Villa Leemans – Oprichter van Union Minière is  

Jozef Leemans. Hij bouwde een directeurswoning  

met prachtige tuin: Villa Leemans.

Kunstmuur Glamuur – “Wat is dat? Een muur vol 

tekeningen?” Ja! Olens kunstenaarstrio De Pillecyn 

– Smolders – Veldeman vond de fabrieksmuur maar 

saai. Ze vroegen kinderen en volwassenen om er 

nieuw leven in te blazen.

  Vertrek: Pastoor A. Janssensplein, St.-Jozef-Olen 
Afstand: 13 km  
Bewegwijzering: gele pijlen 
Download de route op www.olen.be.

IN DE KIJKER

Olijk dorp, dat Olen!

WANDELLUS TEUNENBERG
Klaar voor een mooie wandeling door het bos? Begroet 

de rijen naaldbomen. Kruis de oude spoorlijn. En check 

de opslagplaatsen van de voormalige Britse legerbasis. 

Dorst? Die les je in de gezellige cafés op het dorpsplein.

  Vertrek: Dorpsplein, 2550 Olen  
Afstand: 8 km  
Bewegwijzering: groene pijlen op witte achtergrond 
Download de route op www.olen.be. 

CITYCACHING ‘OP STAP  
MET KEIZER KAREL’
De boeren van Olen die Keizer Karel een pot met  

drie oren gaven. Het verhaal is wereldberoemd in 

Vlaanderen. Ken jij het nog?

Dankzij CityCaching duik je in het verleden van het 

pottendorp. Je smartphone leidt je naar boeiende 

locaties. Tenminste, als je de raadsels oplost. 

  Download de app CityCaching in de Apple App Store of 
Google Play Store. Prijs: 5,49 euro.

Infokantoor
Dienst vrije tijd Olen
Boekel 7, 2250 Olen ~ 014 27 94 22
vrije.tijd@olen.be ~ www.olen.be 

Openingsuren
maandag en woensdag: 9-12 uur en 13-16 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag: 9-12 uur
maandag: ook 17.30-20 uur

OLENS BROEK
Het Koperdorppad is niet al industrie wat de 

klok slaat. Hup, plots beland jij in een natuur-

reservaat te midden van de Netevallei.

Elzenbroekbossen en hooilanden, rivierduinen 

en houtwallen: ze vormen de habitat van een 

mengelmoes aan planten en dieren. Hou 

je verrekijker maar klaar. En bezoek jij ‘het 

Broek’ in de lente? Gelukzak! Want dan ontrolt 

zich een kleurrijk bloementapijt voor jou.

MEER WANDELPLEZIER
Kapelletje hier, kapelletje daar. Klein of groot. 

Wit of rood. Tijdens de Kapellenwandeling 

kom je massa’s kruisjes, kaarsen en heiligen-

beelden tegen.

  Vertrek aan de kerk in O.L.V.-Olen, 4 km 
Download de route op www.olen.be.

Benieuwd naar de werking van het sluizen-

complex aan het Albertkanaal? De Wind- en 

waterroute gidst je ernaartoe. Ontdek hoe 

mensen gisteren en morgen natuurelementen 

inzetten als energiebron.

  Vertrek aan de Sluizenweg, 6 km 
Download de route op www.olen.be.
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WEETJE 
BETOVERENDE 
APPELBOOMGAARDEN
Als je voorbij de Oud-Turnhoutse appelboomgaarden 

fietst of kuiert, raak je betoverd door een intense 

kleurenpracht. Frisgroen, helrood, goudgeel, …

Appelboomgaarden, zeg je? In de Kempen? Absoluut! 

Na Wereldoorlog II besluit burgemeester Jan Roes 

om de ooit zo arme Oud-Turnhoutse zandbodem te 

beplanten met appelbomen. Meesterlijk plan!

Vandaag bloeit Oud-Turnhout als Kempische fruitge-

meente pur sang. De zeven telers kweken onder meer 

fuji’s, jonagolds en braeburns op lage stam. Maar ook 

vitaminen in de vorm van peren en aardbeien.

Vertrek dus nooit voor je je tanden in een glanzend rijp 

stuk fruit hebt gezet. Sappig, súperlekker en goed voor 

je tikker. Appelaus!

IN DE KIJKER

GETIPT
AFSPRAAK MET DE  
MIDDELEEUWEN

Voor de oorsprong van Priorij Corsendonk moet je 

terugbladeren tot de 14de eeuw. Wat er daarna  

gebeurde? Dat ontdek je tijdens een rondleiding.  

Maak een tijdreis naar de middeleeuwen, haal  

een frisse neus te midden van de maagdelijke  

bossen en weilanden, en vlieg gesterkt door een 

Corsendonk-biertje terug naar 2016.

  Elke laatste zondag van de maand om 14 uur 
www.priorij-corsendonk.be

Proeven van fruitig Oud-Turnhout

BOOMGAARDWANDELING 
DWARS DOOR CORSENDONK

  Vertrek: brasserie Corsendonks Hof, Corsendonk 2,  
2360 Oud-Turnhout 
Traject: 83 – 84 – 85 – 86 – 88 – 87 – 83 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Heuvelrug 
Afstand: 5,5 km 
Terrein: grotendeels verharde ondergrond 
Landschap: rustige plattelandswegen

Duik de geschiedenis in rondom het indrukwekkende 

eeuwenoude domein van Priorij Corsendonk. En volg  

je zintuigen langs fruitbedrijven ’t Klokhuis en  

’t Mollendrieske, mét winkel. Appetijtelijk uitje, niet?

HOFKE VAN CHANTRAINE
De geschiedenis van het gracieuze Hofke van  

Chantraine meandert terug tot de legendarische 

tempeliers. Hun vroegere optrekje is een lust voor het 

oog en herbergt het hele jaar fascinerende kunstten-

toonstellingen. ’s Zomers lokken jazzklanken je naar 

de stemmige tuin! Niet te missen: 

•  7 ~ 29 mei: Letters

•  3, 4 en 5 juni: Roots- en Bluesfestival Goezot  

in ‘t Hofke

•  18 juni ~ 3 juli: Respect 

Luk Vermeerbergen ~ Jan Sneijders ~  

Danielle Goffa ~ Eva Vermeerbergen

•  21 augustus: Jazzkitchen in de tuin van het Hofke

•  3 ~ 11 september: De verrassing van het moment 

Juul Snijders

•  24 september ~ 9 oktober: Bert Jacobs

•  22 oktober ~ 6 november: Paining the blues 

Fred Sels

•  12 ~ 20 november: 10 jaar schilderatelier  

Alla Prima

•  10 december ~ 15 januari:  

eindejaarstentoonstelling De geurkamer

  Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout  
www.hofkevanchantraine.be

Infokantoor
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout ~ 014 47 94 94
toerisme@oud-turnhout.be ~ www.oud-turnhout.be/toerisme

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur
maandag, dinsdag en woensdag ook: 13-16 uur
dinsdag ook: 17.30-19.30 uur

APPELEN ROES 
Roes plukt zijn onweerstaanbare appels nog 

met de hand. Op het moment dat ze op hun 

lekkerst zijn. Gun jezelf en je oogappels een 

blik op 54 voetbalvelden vol boompjes.  

Stap buiten met een zak vol knapperige 

appels. Of sla het versgeperste appelsap in, 

en tap de godendrank thuis uit een kartonnen 

vaatje. Appelen Roes draagt het ondernemer-

slabel Pure Kempen.

  Steenweg op Sevendonk 95, 2360 Oud-Turnhout 
www.appelenroes.be 
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THEMAWANDELINGEN 
Ontdek te voet de parels van Putte. Doorkruis de omgeving aan de hand van deze vijf themawandelingen. 

JOZEF WEYNSPAD 
Op het Jozef Weynspad (7,4 km) komen de mooiste 

plekjes op je weg. Zo loop je voorbij de Langveldhoe-

ve waar je heerlijke dessertjes opscharrelt: van melk 

over rijstpap tot ijs – kakelvers en lekker! 

  Langveldstraat 56, 2220 Heist-op-den-Berg  
www.langveldhoeve.be 

In de Perendreef duikt landhuis Ter Speelbergen op 

in het groene canvas. Oorspronkelijk was het eigen-

dom van Jozef Weyns, stichter van het openluchtmu-

seum Bokrijk. Drentel hier tussen de fruitbomen en vul 

je longen met verse lucht. 

  Perendreef 5, 2580 Beerzel-Putte  
www.ter-speelbergen.be 

Op de Beerzelberg overstijg je jezelf. Met 51,6 meter 

is dit het hoogste punt van de provincie Antwerpen. 

Vroeger was de berg bezaaid met bomen. Maar in 

de ijskoude winter van 1906 werden ze herleid tot 

brandhout.

APOLLONIAPAD
Trek je stapschoenen aan! Je staat voor de Sint-Jozef-

kerk in Peulis. Laat je leiden door het rurale gehucht 

voor een mooie tocht van 9,9 km.

ALICE NAHONPAD 
Toer door het centrum van Putte. Je start aan de Alice 

Nahonstraat voor een monumentale wandeling door de 

dorpsgeschiedenis – goed voor 7,3 km wandelplezier. 

HOEVEPAD
Het Hoevepad gidst je langs heerlijke oude hoeves, 

zoals de kleine Schranshoeve en de Latoenehoeve.  

De tocht strekt zich uit over 11,5 km en is toegankelijk 

voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. 

JAN GASPAD 
Trek in een stevige portie stappen? Het Jan Gaspad 

lost met 12,4 km je verwachtingen in. Je doorkruist 

het prachtige Heerkenshoevepark en natuurreservaat 

De Hoge Beemortel. 

Prettig wandelen in Putte

WANDELKAART: WANDELGEBIED PALLIETERLAND 
Bovenstaande wandelingen vind je terug op de wandelkaart ‘Wandelgebied Pallieterland’. Daarin zijn 29 wande-

lingen rond Putte, Heist-op-den-Berg, Nijlen, … gebundeld. Voor 8 euro krijg je ze op de toerismedienst mee. 

GETIPT GETIPT
FIETSEN VOORBIJ OUDE HOEVES

  Vertrek: Sint-Remigiuskerk Beersel (KP 19) of  
Heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41, Putte (KP 26)  
Traject: 19 ~ 18 ~ 17 ~ 2 ~ 26 ~ 1 ~ 74 ~ 15 ~ 3 ~ 4 ~ 
84 ~ 92 ~ 19  
Afstand: 36 km  
Bewegwijzering: rechthoekig groen-witte borden  
met nummers 

Infokantoor
Dienst Toerisme Putte 
Gemeenteplein 1, 2580 Putte ~ 015 76 78 87 
toerisme@putte.be

Openingsuren
maandag, donderdag en vrijdag: 9-12 uur 
dinsdag: 9-12 en 17.30-19.30 uur 
woensdag: 9-12 en 13.30-16 uur

10.000-STAPPENPLAN
10.000 stappen per dag? Makkie! Om jou in 

beweging te zetten, stippelde de gemeente 

Putte 9 staproutes uit. Aan het begin van elke 

route geeft een bord je de nodige info. Alle 

tochten gaan over verharde wegen. Dit zijn de 

startplaatsen en afstanden.

Putte centrum 

1:  Mechelbaan – Zaal de Wildeman (7 km) 

2:  Kerkplein Lierbaan Peulis (1,4 km) 

Peulis 

3:  Peulisstraat – Café Het Witte Huis (3,7 km)

4:  Teintstraat – Kinderopvang De Peulder  

(1,4 km) 

Grasheide 

5:  Meester van der Borghtstraat – Kinderop-

vang De Bolle Boem (2 km)

6:  Kerkplein Grasheide (1,4 km) 

7:  Finse piste (2,5 km) 

Beerzel 

8:  Diepestraat – ingang natuurpark Beerzel-

berg (2,4 km)

9:  Diepestraat – Bibliotheek (1,5 km) 
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Rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens verkennen Ranst via een van de aangepaste trajecten.  

Aan de start zijn parkeerplaatsen voorzien en onderweg is er toegankelijk sanitair. Klaar voor je dagje uit?  

Kies uit drie routes: de Millegemroute, Czaganiroute A of Czaganiroute B. 

MILLEGEMROUTE 
Typisch Kempens: de dorpse gezelligheid in Millegem 

– een gehucht van Ranst. Onderweg doemt een kerkje 

op tussen het groen. Wat is het er rustig. Maar tijdens 

de jaarlijkse Sint-Antoniusviering barst de boel hier 

los! Wil je er graag bij zijn? Pin dan de eerste zondag 

voor of na Sint-Antonius (17 januari) vast. 

  Vertek: Rusthuis Millegem ~ Herentalsebaan 12 
Afstand: 3,7 km 
Bewegwijzering: witte zeshoekige bordjes met  
aanduiding ‘Millegemroute’ 
www.ranst.be

WEETJE

CZAGANIROUTE A EN  
CZAGANIROUTE B
Deze twee routes leiden je elk door de leukste plekjes 

van Ranst. Kies je voor Czaganiroute A? Dan kruis je 

het intrigerende ‘Huis met zwaluwen’ en het mysteri-

euze Kasteel Bossenstein. Czaganiroute B leidt je via 

het verkeersvrije Safipad naar het Schelkenshof.

Rolstoeltrajecten en streekproducten in Ranst

Voldaan sluit je je uitstap af in rust- en verzorgingste-

huis Czagani, met een verfrissend drankje in de hand.

  Czaganiroute A: 
Vertrek: gemeentehuis ~ Gustaaf Peetersstraat 7 
Aftand: 3,5 km 
Bewegwijzering: witte zeshoekige bordjes met  
aanduiding ‘Czaganiroute A’

  Czaganiroute B: 
Vertrek: Onze-Lieve-Vrouwekerk ~ Gemeenteplein 
Broechem 
Afstand: 4,2 km 
Bewegwijzering: witte zeshoekige bordjes met  
aanduiding ‘Czaganiroute B’

GETIPT

FOTOZOEKTOCHT 2016
Zin in een flitsende belevenis? Steek je licht op bij de 

Dienst Toerisme in Gemeenschapscentrum Den Boom-

gaard. Graai er een gloednieuwe brochure mee en 

spring op je fiets. Jij en je gezelschap lossen vragen 

op aan de hand van ludieke kiekjes. Een goede 30 km 

in de benen? Dan weet je vast alles over Ranst! 

GETIPT
ZOET, SAPPIG RANST
Bronwater, zoete limonades en knoeselkoekjes.  

Ranst herbergt een schatkamer aan streekproducten. 

De kers op de taart? Lekker vers fruit! Hou halt bij een 

groenten- en fruitkraampje, en je hebt het perfecte 

tussendoortje. 

  Een overzicht van de vele leveranciers en verkooppunten 
van streekproducten vind je op www.ranst.be. 

Infokantoor
Dienst Toerisme Ranst, 
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst (Broechem)
03 225 34 19 ~ toerisme@ranst.be ~ www.ranst.be 

Openingsuren
maandag, woensdag en donderdag: 9-16 uur
dinsdag: 9-19 uur
vrijdag: 9-12.30 uur

DE ORDALBRON 
Langs de Millegemroute spot je de natuur-

lijke schatkist van Ranst: de Ordalbron. De 

Kempense bodem filtert de regen hier tot 

glashelder mineraalwater. Daarvan worden 

ook heerlijke limonades, fruitsappen en 

siropen gemaakt. Je gaapt verwonderd in een 

onuitputtelijke bron van lekkere streekproduc-

ten. Maar Ordal water drink je niet alleen in 

Ranst. Het is een geliefd drankje in woonzorg-

centra, bij gemeentelijke diensten en …  

in het Vlaams Parlement!

  www.ordal.be 

LAAT EEN  
KRUIMELSPOOR NA 
Voor je vertrek ga je langs bij bakkerij 

Sebrechts. Waarom? Voor je ideale knabbeltje 

onderweg natuurlijk. In de vitrine zie je een 

stel grasgroene koekjes, knoeselkoekjes. 

Bijzonder! Dat moet je eens proberen. Zet je 

tanden in dit streekproduct met een unieke 

kruisbessenvulling. 

  Bakkerij Sebrechts ~ Gemeenteplein 18
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GEWESTBOSSEN  
EN HET BOSHUIS
De Gewestbossen verwelkomen wandelaars, sporters 

en natuurgenieters. Jong én oud. Voor het perfecte 

dagje uit heb je niet meer nodig dan een gulle schep 

energie en je stappers of trappers. De zussen fauna en 

flora verzorgen de rest.

Het Boshuis is jouw lanceerplatform naar de ravissante 

Ravelse natuur. Ontdek via de interactieve tentoonstel-

ling de geschiedenis achter de schors en de kneepjes 

van het bosbeheer.

Jongens en meisjes beleven het bos volop op de 

doetentoonstelling. Een feest voor kleine neuzen, ogen 

en oren, met bijzondere aandacht voor … de bij! 

Kinderen halen ook hun hart op in de educatieve tuin: 

een groene oase met geurige kruiden en een bonte 

beestenbende.

De Gewestbossen behoren tot het wandelnetwerk 

Kempens Landgoed. 

  Het Boshuis is open op zondag: 13-18 uur. 
Jachtweg 27, 2380 Ravels

MOLEN ARBEID ADELT
In Weelde klapwiekt de molen Arbeid Adelt. Een klein 

wonder, want hij kende een duizelingwekkende ge-

schiedenis: gebouwd als koren- en oliemolen in 1850, 

in de as gelegd in 1906, getroffen door een genade-

loze storm in 1921 en eenzaam verkommerd sinds de 

vroege jaren 1960. 

Vandaag draait de molen weer even fier als weleer. 

De molenaars van Arbeid Adelt laten de wieken het 

luchtruim doorklieven op zondag en donderdag.  

Ze malen dan de granen voor de streekbieren Ravelse 

Blonde, Eden Blond en Eden Quadrupel. En voor het 

molenbrood van bakker Koen Dilen. Mmm, wat een 

mmmolen! 

Bosrijk hartelijk Ravels

  Gratis te bezoeken op zondag (9.00-12.30 uur) en donder-
dag (18.30-21.30 uur, behalve in januari en februari). 
Torenstraat 12, 2381 Weelde 

HEEMKUNDEMUSEUM ’T KASKE
Museum ’t Kaske ligt op een half uurtje wandelen van 

de Nederlandse grens. Je pikt er dan ook heel wat 

mee over de smokkelarij. En ervaart het traditionele 

Kempense leven van vroeger via frappante archeolo-

gische vondsten, landbouwtuigen, oorlogsartefacten, 

… Koffie en verrukkelijke Poppelse janhagelkoek 

vervoeren je naar de zevende hemel. 

  Open elke tweede zondag van de maand: 14-17 uur 
gesloten in december, januari en februari 
Dorp 64, 2382 Poppel ~ www.nicolaus-poppelius.be

MUSEUM VONDHOEVE
Ontmoet Mia en Peer uit Poppel. Rasechte verzame-

laars met een hart voor de hartelijkheid van het oude 

Hertogdom Brabant. Ze draaien de poort van hun 

antieke schuur wagenwijd voor jou open.

Kruip op een vintage bromfiets. Schuif mee aan tafel 

voor thee of koffie. Of bewonder de kinderwagen van 

je voorouders. De vettuur, zeggen ze in Ravels.

En wacht tot je de collectie pompiersspullen ziet.  

En de oude Poppelse brandweerwagens.  

De Vondhoeve geeft vonken! 

  Open elke tweede zondag van de maand: 10-17 uur 
Gesloten in januari en februari 
Vond 49, 2382 Poppel ~ www.vondhoeve.com

IN DE KIJKER

 
 
Infokantoor
VVV Toerisme Ravels vzw
Kloosterstraat 4, 2380 Ravels ~ 014 65 21 55
info@toerismeravels.be ~ www.toerismeravels.be 

Openingsuren 
woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 10-12 uur en 
13-16 uur ~ paas-, zomer- en kerstvakantie ook maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag: 10-12 uur

DE GRENZELOZE  
BOERENTOER 
Ga vanaf augustus de boerentoer op! Haal de  

fietsbrochure voor groepsuitstappen bij VVV 

Toerisme Ravels, en bezoek de boeiendste 

musea en boerderijen van de streek. En wat 

houdt je tegen om onderweg een koe te knuf-

felen? Stop ook zeker voor je ‘boerenbood-

schappen’: de lekkerste tomaten, asperges en 

aardbeien van lokale land- en tuinbouwers!
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FIETS- EN WANDELPLEZIER
Weinig industrie. Veel natuur. Met groene velden en kabbelende beekjes. Aangenaam, de naam is Retie.  

Of ook: ‘dorp van de Zeven Neten’.

Herbron in de natuur

Het Prinsenpark is een parel in de Kempen. Hier her-

bron je in een oase van 215 hectare. Zeg hallo tegen 

een decor van kronkelige wegen, uitgestrekte vijvers 

en gigantische bomen op een deken van bladeren. 

Pijltjes houden je op het rechte pad.

Nog meer prinselijk moois? Volg de Prinsenroute.  

Die voert je op de fiets mee naar de molens De Heer-

ser en van ’t Veld, natuurreservaat De Tikkenbroeken 

en de Priorij van Corsendonk.

  Provinciaal Groendomein Prinsenpark 
Kastelsedijk 5, 2470 Retie

Ook de Witte Netevallei is een must see. Verken 

dit rivierlandschap van broekbossen, hooilanden en 

moerassen.

  Wandeling Witte Netevallei 
Startpunt: Watermolen van Retie, Watermolen, 2470 Retie

Volg de knooppunten

Hoe je al het moois van Retie efficiënt verkent? 

Gewoon de knooppunten volgen! Je hebt de keuze uit 

twee wandelnetwerken: Kempense Meren en Kem-

pense Heuvelrug. Haal je liever je stalen ros van stal? 

Ook dan zijn de Kempense knooppunten jouw vriend.

Mountainbike erop los

Je zoeft heuvel af, klimt helling op. Jumpt over een 

boomwortel. En veegt de modderspatten van je ge-

zicht. Geweldig toch, mountainbiken? Leef je uit in de 

Zeven Neten Route. Starters volgen de rode lus van  

20 kilometer. Mag het wat uitdagender? De groene 

lus van 24 km begeeft zich over meer hobbelig terrein 

met single tracks. 

  Startpunten: Sporthal Boesdijkhof (Boesdijkhofstraat 22a) 
en Sportpark Vossekot (Geenend 17)

In rustgevend Retie

WEETJE PICKNICKEN IN RETIE
*knrrrrrr*, een rammelende maag! Niet te verwonde-

ren, want van zoveel natuurpracht krijg je honger. Tijd 

om je picknickpakket van een lokale handelaar boven 

te halen. In je mand? Veel lekkers én een brochure die 

jou naar dertien idyllische picknickplekjes leidt. Spreid 

je dekentje uit, hoor de vogeltjes fluiten, zie de wolken 

voorbijschuiven. En geniet, geniet, geniet. Bestel je 

picknickpakket minstens één dag op voorhand.
 

  www.retie.be

GRATIS PLASPUNTEN
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij! Toch 

in het gastvrije Retie. Want heb je een volle blaas en 

moet je drrrrringend plassen? Genoeg kleine kamertjes 

hier die zomaar voor je openstaan. Je herkent (horeca)

zaken en openbare gebouwen met plaspunt aan hun 

groene sticker. Hier gebruik je het toilet zonder het te 

vragen en … zonder te betalen. 

  www.retie.be 

Infokantoor
Toerisme Retie
Markt 1, 2470 Retie ~ 014 38 92 38
toerisme@retie.be ~ www.retie.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. donderdag: 8.30-12 uur en 13-16 uur
dinsdag ook: 18-20 uur ~ vrijdag: 8.30-12 uur

KONING VAN DE CAFÉS
Retie is het ‘Beste Cafédorp van Vlaanderen’.  

Sla er Het Grote Caférapport van Het Nieuws-
blad maar op na. Reden? De gemeente telt 

21 kroegen voor amper 11.000 inwoners. 

Die zitten dan ook massaal aan de toog: 

53,5% minstens één keer per week. En zij 

geven het caféleven in Retie 8 op 10 – het 

hoogste tevredenheidscijfer van alle Vlaamse 

gemeenten. 

Ook toeristen komen hier dus aan hun  

trekken. Honger stillen en dorst lessen?  

Geen probleem in Retie, koning van de cafés.
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Langs het kanaal prijkt Rijkevorsel. Duik je mee in de geschiedenis van de vaart en haar steenbakkerijen?

WEETJE

ACTIVITEITENKALENDER
DE VAART VERJAART
In 2016 vieren de gemeenten gelegen langs het 

kanaal Dessel-Turnhout-Schoten de verjaardag van de 

vaart. Vier jij mee?

24 april: kijk naar het openingsevenement met stoet 

en bezoek de fototentoonstelling over de vaart.

31 mei-5 juni: kruip in de buik van een authentieke 

kempenaar (het vaartuig, welteverstaan …).

26 juni: doe mee met de wereldrecordpoging  

linedance.

30 en 31 juli: kom likkebaarden tijdens een groots 

mosselfestijn, wandelboottocht, ...

17 en 18 september: herdenk WO II tijdens het 

weekend Camp Plumbridge.

  Ontdek het volledige programma op  
www.devaartverjaart.be.

Naar het rijke verleden van Rijkevorsel

NIEUW!
FIETSEN LANGS ZALIGHEDEN
Bomen zien en horen alles. Wat moeten ze veel te  

vertellen hebben! Wanneer je de Kempense Zalighe-

denroute fietst, ontdek je hun verhalen uit eigen mond.

De fietsroute voert je langs de Kempense gemeenten 

Beerse, Lille, Malle, Rijkevorsel, Vosselaar en Zoersel. 

Stop bij de aangeduide bomen, scan de QR-code en 

… luister. In Rijkevorsel katapulteert een oude eik 

aan het kanaal je naar de tijd van de steenbakkerijen. 

Ontdek hoe die een nieuwe gemeenschap deden 

ontstaan.

Vanwaar komt de naam Achtzalighedenroute?  

Van een bijzondere boom in de Lilse Bergen. Die had 

acht stammen en kreeg de naam ‘Boom van de  

Acht Zaligheden’. 

  De fietstocht telt 53 km en loopt door Rijkevorsel, Beerse, 
Vosselaar, Malle, Zoersel en Lille. De bijbehorende brochure 
is vanaf eind april verkrijgbaar in de infokantoren. 

ASTER BERKHOF
Op 18 juni 1920 verwelkomt Rijkevorsel de boor-

ling Louis Van Den Bergh. Een schrijftalent dat op 

zijn zestiende al twee boeken neerpent. Onder het 

pseudoniem Aster Berkhof zet hij honderd werken op 

zijn palmares. 

Benieuwd naar deze man? Bezoek het Aster  

Berkhofmuseum. Volg de Aster Berkhofwandeling:  

die brengt je naar plekjes die veel betekenden voor  

de schrijver. Of begroet zijn borstbeeld op het plein 

voor de bibliotheek.

  Museum: Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel.  
Gratis te bezoeken na afspraak via  
cultuurdienst@rijkevorsel.be. 
Wandeling: 8 km. Starten doe je op de vaartdijk,  
aan het voormalig woonhuis van de schrijver  
(Sint-Jozef 42), volg de paarse wegwijzers.

Infokantoor
Toerisme Rijkevorsel
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel ~ 03 340 00 12
vvv.toerisme@rijkevorsel.be ~ www.rijkevorsel.be/toerisme 

Openingsuren
maandag: 9-12.30 uur en 13.30-19.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur
woensdag: 13-16 uur

DE VAART BRACHT ...  
WELVAART
1840: heren in pak trekken naar het landelijke  

Rijkevorsel. “Wat komen die doen?” vragen  

bewoners zich af. Opmeten. Maar waarom? Om 

een vaart te maken: tussen Dessel en Schoten!

In Rijkevorsel start het graafwerk pas in 1866. 

Niet met grootse machines. Maar met spade en 

kruiwagen. Moet je je even inbeelden wat een 

wérk!

De gravers stoten op een dikke laag klei. Geen 

wonder dat niet veel later steenbakkerijen het 

straatbeeld in Rijkevorsel sieren. Die luiden ook 

de geboorte van een arbeidersklasse in, naast de 

landbouwgemeenschap die er altijd al was.

Het kanaal wordt een drukke waterweg.  

Vaartuigen gaan af en aan. Ze voeren hout weg. 

En brengen mee: steenkool voor de fabrieken en 

straatmest voor de landbouwgronden. 

De steenbakkerijen maken daarna plaats voor 

moderne industrieterreinen en woonwijken.  

Alleen kleiputten en verlaten sites getuigen nu nog 

van het Rijkevorselse steenbakkersverleden.
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  Vertrek: Kerkplein, 2970 Schilde  
Traject: 61 ~ 60 ~ 58 ~ 59 ~ 68 ~ 67 ~ 69 ~ 75 ~ 65 ~  
1 ~ 64 ~ 63 ~ 62 ~ 61 ~ richting 2 tot aan het Kerkplein 
Afstand: 9,5 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Hoven 
Terrein: overwegend onverharde ondergrond. 

DOBBELHOEVEPAD 
Via het kerkpad kuier je richting de eeuwenoude 

pastorie: een nostalgische parel met een dreef 

ingelijst door linden. Dennen en beuken groeten je 

verderop, op de rustige dorpswegen. Ben je hier in mei 

of juni? Dan toveren de rododendrons ravissant roze, 

paars en lila tevoorschijn. In de Dobbelhoeve klok je 

een glas heerlijke melk binnen. En de Antitankgracht 

stilt je dorst naar geschiedenis. 

GETIPT 

Schilderachtig Schilde 

GETIPT

BIJZONDER 
OOK VOOR KRUIDJES- 
ROER-MIJ-NIET 
GEMEENTELIJK DOMEIN  
SCHILDEHOF 
Bio boven? Dan verlekker je jezelf in het Schildehof. 

Dit historische parklandschap bundelt bossen, een  

vijver en orangerie. Maar dé blikvanger is de  

Dodoenstuin, een replica van een zestiende-eeuwse 

renaissancetuin. Meer dan vierhonderd kruiden 

vormen hier een fenomenaal kleur- en geurenspel.  

Van geneeskundige plantjes over cosmetische  

gewassen tot keukenkruiden: vrijwilligers van Velt  

houden ze netjes in het gareel. En jij? Jij komt  

helemaal tot rust in deze fleurige oase. 

  Schildehof  
De Pont, einde Bellevuedreef, 2970 Schilde 
www.dodoenstuin.be 

Infokantoor
Toerisme Voorkempen 
Kerkstraat 24, 2970 ‘s-Gravenwezel (Schilde) ~ 03 685 34 21 
toerisme@voorkempen.be ~ www.voorkempen.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur

MMM, MEER MELK,  
ALSTUBLIEFT! 
De Dobbelhoeve is de perfecte pitstop op 

je pad. De eerste steen van deze hoeve 

werd gelegd in 1341. Ze fungeerde lang als 

turfopslagplaats en vormde ooit samen met 

een andere boerderij de ‘Bredeveldse hoeven’. 

Tijdens de Franse revolutie verenigde baron 

van de Werve de Schilde de twee en doopte 

ze om tot Dobbelhoeve. Vandaag is het vooral 

een lekkere stopplek: in de biowinkel koop je 

groentjes recht van het veld en uit de auto-

maat tap je dagverse melk. Ideaal picknick-

voer dat je ter plaatse opknibbelt. 

  De Dobbelhoeve (KP 68): Goorstraat 43, 2971 
Schilde ~ www.dobbelhoeve.be  
Openingsuren: dinsdag: 8.30-13 uur 
donderdag en vrijdag: 13-18 uur 
zaterdag: 8.30-13 uur

GROENE OORLOGSGORDEL 
Het Dobbelhoevepad loodst je ook langs de Anti-

tankgracht, een reliek uit de Tweede Wereldoorlog. 

Toen werd deze brede gracht gegraven om de 

opmars van de Duitsers te stuiten. Ze speelde 

echter geen rol van betekenis. Vandaag bloeit en 

groeit er van alles in en rond. Ze zorgt voor een 

vruchtbare wisselwerking tussen buurbossen en 

natuurgebieden. Heb je kindjes bij? Die kraaien 

vrolijk bij het zien van al dat groene geweld. 
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Schoten met zijn schitterende kastelen

EVENEMENT IN DE KIJKER

BIJZONDER PLEKJE  
PARK VORDENSTEIN
Majestueuze lanen, grote vijvers, open graslanden: 

welkom in Vordenstein. In dit kasteelpark bespeur je 

een mix van Engelse en Franse tuininvloeden.  

De groene oase van rust vormt je ideale decor om  

weg te dromen. Volg de bewegwijzerde wandelingen. 

Of stap in het kielzog van je enthousiaste gids.  

Met wat geluk spot je een vos of ree!

Blikvanger in park Vordenstein? Dat is de Orangerie 

met bijbehorende tuinen. Zet oren, ogen én neusgaten 

open voor prikkels uit de kruiden-, moes- en vijvertuin. 

En breng zeker een bezoekje aan de eetbare tuin  

van Cook and Herbs. Die zit boordevol lekkers voor  

de keuken: van kruiden, over groenten, tot fruit.  

De beste chefs van België en Nederland zijn er kind 

aan huis. Maar ook hobbykoks en tuinliefhebbers zoals 

jij kunnen er een pakketje vragen.

  Ingang: Kopstraat, 2970 Schoten 
Meer info op www.natuurenbos.be/vordenstein

Infokantoor
Toerisme Voorkempen
Kerkstraat 24, 2970 ’s Gravenwezel (Schilde) ~ 03 685 34 21
toerisme@voorkempen.be
www.voorkempen.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur

Schoten is méér dan de Trammezandlei van Gaston & Leo. Je vindt er parken met kastelen. Een leuk stukje vaart. 

En vooral … véél sfeer. Waarop wacht je nog?

WERELDDANSFESTIVAL  
HELLO SCHOTEN!
Elke zomer transformeert Schoten een week lang in 

een dansdorp. Groepen van over de hele wereld  

showen er hun streekgebonden moves. Kijk en dans 

mee. Of snuif elders folklore op: tijdens het schapen 

drijven, het kubbtoernooi, de volksspelen, …

Locatie is het kasteel van Schoten. Een feeëriek decor 

dat jouw vakantiegevoel compleet maakt. Even de 

rust opzoeken? Wandel het Surkelbos in: eeuwenoude 

eiken kijken er stilzwijgend toe.

  Van 8 t.e.m. 16 juli 
Meer info op: www.helloschoten.be

KASTELENROUTE
Ridders, jonkvrouwen, prinsen op het witte paard. 

Dromen we er niet allemaal van? Laat je fantasie de 

vrije loop tijdens de Kastelenroute. Hup, stijg maar in 

de beugels van je stalen ros.

De Kastelenroute neemt je mee op trot door de 

prachtige parklandschappen en residentiële wijken van 

de Voorkempen. Schoten, Schilde, ’s Gravenwezel en 

Wijnegem: al in de gouden zestiende eeuw zochten 

welstellende heren uit de Antwerpse handel er hun  

 

heil. Aangetrokken door de bosrijke omgeving en de 

landelijke rust bouwden zij er hun buitenverblijven: 

kasteeltjes, verdoken in het groen.

Vandaag is het aan jou om de pracht en praal van 

deze ‘huysen van plaisantie’ te ontdekken. Bijvoor-

beeld het Domein Calixberghe, het Peerdsbos en het 

Rivierenhof. Veel plezier!

  Je vindt de brochure in het infokantoor van Toerisme 
Voorkempen – 2 euro.

DE VAART … VERJAART!
Feest! In 2016 verjaart de Vaart: het kanaal 

Dessel- Turnhout- Schoten zal dan respectie-

velijk 142 (voor het jongste gedeelte: Sint-Le-

naarts-Schoten), 150 (Turnhout-Sint-Lenaarts) 

en 170 (Dessel-Turnhout) jaar oud zijn. Tussen 

13 en 19 juni meert een authentieke kempe-

naar aan ter hoogte van Brug 14. Stap binnen 

in de buik van het vaartuig – na een expo over 

de kanaalgeschiedenis stap je wijzer buiten. 

Wil je mee het water op? Noteer alvast de 

vlottentocht van 2 oktober in je agenda.

  Bekijk het programma op www.devaartverjaart.be
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   1    TELETIJDMACHINE  
NAAR DE BEGIJNTJES

Het statige poortgebouw van het 14de-eeuwse  

Begijnhof – sinds 1998 unesco Werelderfgoed – lijkt 

wel een teletijdmachine, die je tot zeven eeuwen terug 

in de tijd katapulteert. 

Je voelt plots koppige kasseien onder je schoenen en 

raakt gefascineerd door de knusse huisjes en pijlrech-

te hagen, de authentieke waterpompen en straatlan-

taarns, de spirituele Lourdesgrot en de barokke kerk. 

De begijntjes, met hun typerende zwarte habijten en 

witte kappen? Die moet je erbij denken. De allerlaatste 

overleed in 2002. `

Toch is hun aanwezigheid nog tastbaar. Laat het 

Begijnhofmuseum je onderdompelen in hun intrige-

rende leefwereld. Hoe woonden en werkten ze?  

En zelfs: hoe zongen ze? Want je bladert er digitaal 

door een 16de-eeuws handschrift met begijnenliede-

ren. Sta versteld van hun hemelse stemmen! 

 
  Begijnhof 56, 2300 Turnhout  
www.begijnhofmuseum.be

Kom azen op Turnhoutse troeven

   2    OP VISITE BIJ DE GASTEN  
VAN HOTEL TAXANDRIA 

Vorsten en adellijke bezoekers van Turnhout logeerden 

vroeger in het elegante ‘Huis metten Thoren’,  

de oudste patriciërswoning van de stad.

Vandaag huist er het Taxandriamuseum. Of nog 

beter: Hotel Taxandria. De meest illustere figuren uit 

de stadsgeschiedenis zijn er dit seizoen te gast en 

onthullen alle geheimen van stad en streek. 

Ga op de koffie bij de straffe ‘Vrouwen van Turnhout’, 

waaronder Maria van Hongarije en Amalia van Solms. 

En doorgrond de Kempense geschiedenis en gebrui-

ken. Of laat je boeien door Hendrik Wiske van Hertum, 

het laatste hert van de Turnhoutse jachtvelden.

Onder de indruk van alle verhalen en kunststukken? 

Relax dan in de tuin achter het museum. Een verbor-

gen renaissanceparel die zich prima leent voor een 

picknick. 

  Begijnenstraat 28, 2300 Turnhout 
www.taxandriamuseum.be 

   3   SINT-PIETERSKERK
Achter de sobere muren van de Sint-Pieterskerk 

verschuilt zich een schatkamer van fonkelend  

edelmetaal, oogverblindende kunst en diepbruin 

houtwerk – inspecteer de preekstoel!

Neem je een rondleiding? Laat de gonzende  

beiaardklokken dan je lijf en leden trillen. 

 En ontdek waaraan Turnhoutenaars hun spotnaam 

‘muggenblussers’ danken. 

WEETJE

VLIJ JE NEER IN HET SALON
Wanneer de eerste zonnestralen door de 

wolken priemen, wordt de Grote Markt het 

Salon van Turnhout. Boordevol terrasjes, 

zitbanken en speelruimte voor jouw rakkers. 

Een bruisende plek waar het schuim van een 

speelkaartenbiertje tintelt op je bovenlip.  

En waar je in juli je knapzak open plooit voor 

een ‘Picknick op dinsdag’. Je voelt je op slag 

de koning, de dame én de boer te rijk!
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Kom azen op Turnhoutse troeven

  4    KASTEEL VAN DE HERTOGEN 
VAN BRABANT

Ooit hadden de hertogen van Brabant een jachtoptrek-

je in Turnhout. Het kasteel staat nog altijd overeind. 

Ondanks zijn turbulente geschiedenis als gevangenis, 

pompiershuis, … en ja, zelfs als schietschijf tijdens de 

tachtigjarige oorlog. Vandaag zetelt het gerechtshof in 

de unieke waterburcht. Een stadsgids wijst je de weg 

door negen eeuwen geschiedenis!

   5   CULTUURHUIS DE WARANDE

De Warande geldt als een van de grootste en meest 

geliefde cultuurhuizen van Vlaanderen. Klasbakken 

uit binnen- en buitenland bewandelen er de bühne. 

En Stormopkomst en Mooov zijn er kind aan huis. Net 

als de Bronzen Adhemar, de belangrijkste Belgische 

striponderscheiding. Het geleerde Nero-figuurtje lacht 

je toe in de voortuin.

Kennismaken met De Warande? Beleef de knallende 

opening van het cultuurseizoen en de cultuurmarkt in 

september. En waarom kom je niet eens snuisteren op 

de zondagse antiek- en curiosamarkt, in en rond  

De Warande?

 
WEETJE

   7    NATIONAAL MUSEUM  
VAN DE SPEELKAART

Wippen, pokeren, bridgen? Speelkaarten veroveren 

de harten van alle leeftijden. Maar weet je ook waar 

ze vandaan komen? En dat Turnhout – met producent 

Cartamundi – vandaag zowat ’s werelds sterkste 

troefkaarten in handen heeft?

  6    MACHTIG STAALTJE  
MEDISCH ERFGOED 

De rijke, verborgen geschiedenis van de 

Turnhoutse verpleeg- en geneeskunde?  

De evolutie van de medische instrumenten 

sinds 1875? Hoe Turnhoutenaar en op-een-

na-grootste Belg Dr. Paul Janssen de  

Kempense geneesmiddelproductie  

wereldfaam bezorgde? Je ontdekt het in  

het Meduceum. Mis dit machtige staaltje 

medisch erfgoed niet!

  Vraag jouw begeleid bezoek in het  
Toerisme & UiT-kantoor! 

Het Nationaal Museum van de Speelkaart werpt een 

onthullend licht op de aloude speelkaartennijverheid 

van drukkersstad Turnhout. Vergaap je aan de meest 

spectaculaire collectie speelkaarten van de Lage  

Landen. Met schitterende voorbeelden van de indus-

triële revolutie tot vandaag, en zelfs relicten uit de 

vroege 16de eeuw. 

Loop je warm voor industrieel erfgoed? Sta dan stil 

bij het machinepark met eeuwenoude én moderne 

drukpersen, en kom te weten hoe het productieproces 

van ontwikkeling naar ontwikkeling sprong. Pronkstuk? 

Een imposante stoommachine uit de 19de eeuw. 

Bekijk ook zeker de onlinekalender van het museum. 

Want elke maand demonstreren drukkers de oude 

drukprocessen … op de authentieke machines.  

Niet te missen! 

  Druivenstraat 18, 2300 Turnhout 
www.speelkaartenmuseum.be

EVENEMENT IN DE KIJKER

Infokantoor
Toerisme & UiT, Toerismehuis ‘t Steentje
Grote Markt 44, 2300 Turnhout ~ 014 44 33 55
toerisme@turnhout.be ~ www.toerismeturnhout.be

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9.00-16.30 uur
zaterdag: 9.30-14.00 uur

DE VAART … VERJAART!
Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is jarig! 

Daarom verzamelen de tien gemeenten langs 

de vaart zich rond de feesttafel en organiseren 

ze tientallen onvergetelijke activiteiten.

In Turnhout, waar het kanaal 170 jaar wordt, 

varen de volgende events voorbij:

•  Bootfestival (16-22 mei): een Kem-

penaer-binnenschip meert aan en tovert 

zijn dek om tot cultuurpodium!

•  Havenfeesten (12-15 augustus): alle 

spotlights op de jachthaven aan de Nieuwe 

Kaai. Pik zeker een wandelboottocht mee: 

vaar naar Turnhout, trek je wandelschoenen 

aan voor de terugtocht, en beloon jezelf met 

een schuimende pint! 

  Ontdek alle details op www.devaartverjaart.be
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Een abdij om ú tegen te zeggen. En navenante kastelen. Welkom in Westerlo: waar paters en prinsen … koning zijn.

DE ABDIJ VAN TONGERLO
1130: Giselbertus van Castelre schenkt een stuk van 

zijn landgoed in Tongerlo weg. De gelukkigen zijn de 

Norbertijnen van de Sint-Michielsabdij in Antwerpen. 

Zij gaan er wonen, werken en bidden – en doen dat 

vandaag nóg.

Je betreedt het abdijdomein via een eeuwenoude  

lindendreef. Bomen van 25 meter turen naar de  

hemel. Eerst kom je het poortgebouw met de portiers-

woning tegen. Zie je dat kleine venster? Daar bedelden 

de armen om een geldstuk, brood of haring, bonen of 

erwten.

Als je doorwandelt, kom je op het binnenplein –  

omsingeld door gebouwen in diverse stijlen. Blikvanger 

is de neogotische Onze-Lieve-Vrouwkerk. Geef je ogen 

de kost aan de indrukwekkende schilderijen, reliek-

schrijn, … En de andere gebouwen op het binnen-

plein? STOP, niet binnengaan! Of je belandt  

per ongeluk in de privévertrekken van de paters.  

Toch benieuwd naar hun doen en laten? Ga naar de 

tiendschuur: daar loopt een tentoonstelling en film 

over het leven in de abdijgemeenschap vroeger en nu.

  De abdij is alle dagen gratis toegankelijk. 
Abdijstraat 40, Tongerlo ~ www.tongerlo.org

GETIPT

Een duik in het rijke verleden van Westerlo

MET DE GIDS OP TROT
Ondergedompeld worden in de geschiedenis 

van de abdij? Laat je op sleeptouw nemen 

door een gids. Die staat elke zondag voor je 

klaar, tussen 1 april en 30 september. Af-

spraak onder het poortgebouw, om 14.30 uur. 

Wat dat kost? Amper 2 euro per persoon!

TOPPER 
DA VINCIMUSEUM
Genie. Homo universalis. Renaissancist bij uitstek.  

Wie is het? Leonardo da Vinci! Tussen 1495 en 1498 

trok hij zich terug in de refter van het Dominica-

nenklooster in Milaan. Daar toverde hij het Laatste 
Avondmaal uit zijn penseel. De meest getrouwe 

replica bewonder je in het da Vincimuseum van de 

abdij. Abt Streyters kocht het in 1545 om de kerk te 

versieren: een doek van 8 bij 4 meter! Toegeschreven 

aan Andrea Solario, leerling van da Vinci. Een absolute 

aanrader, voor maar 3 euro.

  In maart, april en oktober: zondag open.  
In de paasvakantie en van 1 mei tot 30 september:  
dagelijks open. Altijd van 14 tot 17 uur.

LEKKERS: ABDIJBIER
Het bier van Tongerlo is heerlijk. Wist je dat het niet 

meer in de abdij zelf gebrouwen wordt? Dat kan niet 

meer, omdat de koperen brouwketels WO I niet goed 

doorstonden. Daarom vloeit het gerstenat nu rijkelijk in 

de brouwerij van Haacht. Wees gerust: de kelders van 

de horecazaken in Westerlo bulken van de voorraad. 

Proef zélf waarom Tongerlo Blond in 2014 verkozen is 

tot beste bier ter wereld. Schol!

EVENEMENTEN

WESTERLO BRUISt 
Kom op 29, 30 en 31 juli naar de oude de-

kenij. Op deze nieuwe locatie van Toerisme  

Westerlo barst het zomerfeest los. Met open-

luchtfilm, muziekoptredens, kinderanimatie, 

… Honger? De barbecue brengt redding. 

Kortom: plezier voor iedereen, drie dagen op rij!

WESTERLO PARELt
Op 4 september drijft eigen talent boven.  

Zie lokale kunstenaars aan het werk, luister 

naar muziek van eigen bodem en proef van  

de lekkerste streekproducten. Afspraak aan  

de oude dekenij en op de oevers van de  

Grote Nete. Tot dan?
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WEETJE

DE GESCHIEDENIS VAN DE MERODES IN EEN NOTENDOP
Wie Westerlo zegt, denkt: de Merode. Deze prin-

selijke familie behoort tot de top van de Belgische 

adel. Hun wapenspreuk luidt: plus d’honneur que 
d’honneurs – meer eer dan eerbetoon. Het schild 

telt vier rode palen op een gouden vlak, omzoomd 

met hemelsblauw. Lijkt dat op het embleem van 

voetbalclub Barcelona? Klopt: de familie haalde 

haar inspiratie bij het wapenschild van de graven 

van de Spaanse stad.

Van waar komen de Merodes? Uit het Rijnland. 

Stamvader is Werner I: deze nakomeling van de 

Spaanse Aragons wordt in de twaalfde eeuw 

minister van het Duitse keizerrijk. Hij laat in het 

plaatsje Rode – dicht bij Düren – een middel-

eeuwse vesting bouwen. Zo komen ze aan hun 

familienaam. In 1362 huwt Richard de Merode 

met Margaretha van Wesemael: hét moment 

waarop de familie voet aan wal zet in Brabant, 

onder meer in de heerlijkheid Westerlo.  

Tijdens de Franse Revolutie moet ze echter in 

Duitse ballingschap leven. Pas na Napoleons  

zege in 1804 keert ze terug. Omdat ze heel wat 

priviléges kwijt is, nemen veel familieleden een 

actieve rol op in de politiek en diplomatie.

In 1930, op de honderdste verjaardag van de 

Belgische onafhankelijkheid, worden de Merodes 

verheven van graaf tot prins.

Een duik in het rijke verleden van Westerlo

TOPPER
WANDELEN IN DE BEELTJENS  
EN DE KWAREKKEN
Westerlo heeft voor jou twee kleppers van natuurge-

bieden: Beeltjens en Kwarekken. Trek je stapschoenen 

aan: het knooppuntennetwerk ‘De Merode’ toont je  

de weg!

  Vetrekpunt: Jeugdherberg Boswachtershuis, Papedreef 1. 
www.boswachtershuis.be. 

KASTEEL PRINS DE MERODE
Op de oever van de Grote Nete torent Kasteel Prins de 

Merode boven het wateroppervlak uit. Zijn geschiede-

nis grijpt terug tot de twaalfde eeuw. Vandaag heeft 

Henriette de Vogüé er haar intrek, weduwe van prins 

Philibert-Albert de Merode. Het kasteelbeheer is in 

handen van de jonge prins Simon de Merode.

Wil jij in deze adellijke wereld stappen? Dat kan: af en 

toe zet het kasteeldomein zijn poorten open. Bijvoor-

beeld tweejaarlijks in de zomer tijdens een openlucht-

spektakel. In 2016 is dat Albert I: acteurs brengen het 

verhaal van de koning. Geflankeerd door 200 zangers, 

dansers en figuranten. Een wervelende klank-water-

en-lichtshow die nog lang nazindert. 

  Polderstraat 51, 2260 Westerlo. 
Alleen toegankelijk tijdens evenementen. 
Tickets voor Albert I op www.historalia.be.

KASTEEL JEANNE DE MERODE

Fan van neogotiek? Hou dan zeker halt aan het 

Kasteel van Jeanne De Merode. Tot aan de Tweede 

Wereldoorlog was dit de thuis van de gelijknamige 

gravin. Vandaag doet het dienst als gemeentehuis van 

Westerlo!

Op 22, 23 en 24 april strijkt het Streetchefs Foodtruck 

Festival hier neer. Smul van lekkere gerechtjes en wieg 

mee op de livemuziek. Inkom gratis.

  Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo. 
Toegankelijk tijdens de openingsuren 
van de gemeentelijke administratieve dienst.

Infokantoor
Toerisme Westerlo
Sint-Lambertusstraat 4, 2660 Westerlo ~ 014 54 54 28
info@toerismewesterlo.be ~ www.toerismewesterlo.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 en 13-16 uur
1/6 t.e.m. 15/9: ook op zaterdag, zondag en feestdagen 
tussen 10-12 en 13-15 uur
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  Vertrek: ter hoogte van de sluizen van Wijnegem (KP 24), 
onder de brug van de N12  
Traject: 24 ~ 22 ~ 16 ~ 20 ~ 41 ~ 42 ~ 45 ~ 26 ~ 57 ~ 
56 ~ 78 ~ 29 ~ 24 
Afstand: 30 km  
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden  
met nummers  
Terrein: vlak met 28 km jaagpad 

WATERWEGENROUTE 
Begeesterd door scheepvaart? Dan valt deze fietsroute 

langs verschillende waterwegen zeker in je smaak.  

Ze voert je langs het Albertkanaal, het kanaal 

Schoten-Turnhout-Dessel en de Antitankgracht. 

Laat je imponeren door de sluizenkracht en bewonder 

de boten die voorbij tuffen. 

Zoef verder op het jaagpad tot … je aan de oude 

gistfabriek komt.

Vervolg je weg langs de Schotense vaart en peddel 

lustig naast de Antitankgracht. Deze waterloop werd 

aangelegd om Antwerpen te behoeden voor een Duitse 

inval tijdens de oorlog. Maar biedt vandaag een veilig 

nest aan diverse dieren en planten. 

Weelderig Wijnegem

GETIPT

WIJNEGEMHOF 
Zin in een zomerse uitstap? Trek dan op verkenning 

in het Wijnegemhof-park. Je rakkers buitelen dartel in 

de weide aan de vijver en leven zich uit in de kleine 

speeltuin. En jij nipt van de rust en een drankje in het 

parkrestaurant De Swaen, met zicht op de prachtige 

centrale villa. In de zestiende eeuw herbergde dit 

park het Wijnegemhof: een heus kasteel. Vandaag is 

de Vlemincktoren – een duiventoren – het laatste 

knappe restant van het omwalde kasteel. 

Zijn je deugnieten de speeltuin beu? Stuur ze dan het 

speelbos aan de andere kant van het park in. Maar 

let op: alleen voor een pannenkoek willen ze nog terug 

tevoorschijn komen uit deze groene speeloase. 

  Wijnegemhof  
Turnhoutsebaan, 2110 Wijnegem 

GETIPT

Infokantoor
Toerisme Voorkempen 
Kerkstraat 24, ’s-Gravenwezel (Schilde) ~ 03 685 34 21 
toerisme@voorkempen.be ~ www.voorkempen.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur

MEESLEPENDE SLUIZEN 
Wat ooit een kleine Kempische vaart was, 

groef men in 1934 uit tot het bredere  

Albertkanaal. Door de jaren heen werden  

ook de boten alsmaar groter en moderner. 

Het Albertkanaal dreigde uit zijn voegen 

te barsten. Daarom werd het verbreed en 

aangepast, met nieuwe kaaimuren en echte 

duwvaartsassen. Hét pronkstuk? Het sluizen-

complex dat in 1994 werd ingehuldigd.  

Het hoogteverschil bedraagt hier 5,70 meter.  

En de grote duwvaartsluis is 200 meter lang 

en 24 meter breed. Een echte blikvanger dus! 

  Het Sas ~ 2110 Wijnegem 

RAAD JE PAADJE 
Dol op puzzelen en mysterie? Dan is de 

fietsfotozoektocht helemaal jouw ding! Laat je 

door plaatjes naar je volgende halte loodsen. 

En peddel in groep langs knappe wegen. 

Laad jezelf op voor het tweede deel tijdens de 

pauze in De Swaen. Schrijf je snel in voor de 

tiende editie van dit gezellige event! 

  Toeristische fietsfotozoektocht De Voorkempen  
van 24 april t.e.m. 25 september  
www.voorkempen.be 
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Wuustwezel? Dat is wandelen en fietsen alsof het een lieve lust is. Zet je schrap!

UITKIJKTOREN DE KLOT
Puf. Hijg. Blaas. En vooral: geniet – nu je de uitkijkto-

ren de Klot hebt beklommen. Zeven meter hoog sta 

je, met een prachtzicht over natuurgebied De Maatjes. 

Exact boven het punt waar Wuustwezel, Kalmthout en 

Zundert samenkomen.

Tonnen turf zijn er ontgonnen. Het gedroogde veen 

vond via platte schuiten zijn weg naar havens in 

Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom. Wist je 

trouwens dat de naam de Klot komt van een kluit turf? 

In de schaduw van de uitkijktoren vind je een veenpaal 

van 2,75 meter. Zoveel turf is hier door de eeuwen 

heen afgegraven! En als je dan toch in de buurt bent, 

trek eens naar Nieuwmoer-Dorp. Daar vind je het 

beeld van de turfsteker.

Maar goed, we dwalen af. We staan nog altijd op de 

uitkijktoren! Met je verrekijker spot je er heel wat 

gevleugelden. Een droom voor iedere vogelliefhebber. 

Terug beneden? Pas op dat je niet botst tegen de 

elektrische Doodendraad. Daarmee verhinderde ‘den 

Duits’ tijdens WO I dat Belgen overliepen naar neutraal 

Nederland. Maar geen zorgen, het is een reconstructie 

van de draad – zonder elektriciteit.

 
  Je vindt Uitkijktoren de Klot op de hoek van de  
Sneygaertsweg en Hanne Wiewauweg.

GETIPT

In wondermooi Wuustwezel

FIETSROUTE THEMA TURF
Tot over je oren in de turfgeschiedenis tuime-

len? Haal je fiets van stal voor de turfroute.

  Vertrek: aan de kerk in Nieuwmoer 
Traject: Jos Tilborghsstraat ~ rechtsaf de  
Maatjesstraat in ~ 7 ~ 4 ~ 2 ~ 1 ~ 49 ~ 46 ~ 43 
~ 42 ~ 53 ~ 52 ~ 55 ~ 54 ~ 57 ~ 7 
Afstand: 33 km 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte 
borden met nummers 

DOMEIN VAN DE  
FRANCISCANESSEN
ERFGOEDWANDELING
1895: Marie de la Passion, stichteres van de 

Franciscanessen, richt een vormingshuis op voor 

missiezusters. De uitverkoren plek is een domein in 

Gooreind, 40 hectare groot.

Liefst 2003 novicen krijgen hier hun opleiding tot 

missiezuster. Velen komen na hun zending terug naar 

deze thuis, tot het einde van hun dagen. Dus is er ook 

een kerkhof nodig. Het eerste komt er in 1925, het 

tweede in 1958. 

In 2010 verlaten de laatste zusters het klooster.  

Hun domein wordt cultureel erfgoed. En daar ben jij 

vandaag meer dan welkom. Infoborden, kaarten en 

foto’s tonen je de evolutie van het vormingshuis.  

Een aanrader!

  Bredabaan 737, 2990 Wuustwezel 
De wandeling telt 3 km en is toegankelijk voor  
rolstoelgebruikers.

TOPPER

Infokantoor
Toerisme Wuustwezel
Dorpsstraat 36, 2990 Wuustwezel ~ 03 690 46 40
toerisme@wuustwezel.be ~ www.wuustwezel.be 

Openingsuren
maandag, dinsdag en donderdag: 10-12 uur, 13-17 uur en 
18-20 uur
woensdag en vrijdag: 10-12 uur en 13-17 uur
zaterdag: 10-12 uur

PITKAMPEREN
Vogels fluiten. Bladeren ritselen. Zonnestralen 

schemeren. In dit zeemzoete tafereel ontwaak 

jij na een nacht in de natuur.

Kamperen doe je hier niet op de grond. Nee, 

jouw tent hangt aan een boom. Als een kunst-

werk in de vorm van een pit: groen en dus 

passend bij de omgeving. Een ladder leidt je 

naar je nestje met ruimte voor twee volwasse-

nen en twee kinderen. Via de vensters droom 

je weg bij mooie vergezichten.

  Periode: juli en augustus 
Domein van de Franciscanessen, Bredabaan 737, 
2990 Wuustwezel ~ Vlakbij je tent is een kamp-
plaats met basisvoorzieningen en BBQ-stel. 
Boeken vanaf 15 mei op www.terranova2016.be 
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  Vertrek: Molen Pulderbos, Molenheide 67, 2242 Zandhoven 
Traject: 11 ~ 10 ~ 3 ~ 4 ~ 6 ~ 2 ~ 1 ~ 98 ~ 99 ~ 5 ~ 7 ~  
16 ~ 15 ~ 14 ~ 13 ~ 12 ~ 11 
Afstand: 9,6 km (verkorting van 5,5 km tussen KP 4 en 7) 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden  
met nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Beemden  
Terrein: niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen

HET MOLENPAD IN PULDERBOS 
Je start je tocht – hoe raad je het – aan de molen van 

Pulderbos. De rode wieken van deze grote vriendelijke 

reus lonken naar je aandacht. Kom je op zondag?  

Bezoek dan tussen 13 en 18 uur de molen in volle 

werking. Een unicum! Een woordje uitleg van de mo-

lenaar en je bent helemaal mee. Ben je écht nieuws-

gierig? Dan toont hij je zijn schatten in Museum Het 

Karkot. Geef je ogen de kost tussen zijn mooie verza-

meling molenaars- en landbouwgereedschap. Graai 

nog snel een kraakvers molenbrood mee voor thuis!

Wat energie opdoen voor je vertrek? Dat doe je in het 

charmante Molenhuis. Je slaat de molen gade vanaf 

je luie barkruk. Een beetje zon vangen op het terras en 

dan spring je snel de weide natuur in! 

Zo’n toffe locatie? Die laten de Zandhovenaren niet 

onbenut. Jaarlijks verwelkomt de molen van Pulderbos 

bezoekers voor de Molenfeesten en Landbouwdagen. 

Huifkarritjes en stropyramides verstoren dan eventjes 

de rust. Je kinderen kunnen er zeker en vast hun ei kwijt. 

Stip 16, 17 en 18 september zeker aan in je agenda.

  Molenheide 67, 2242 Pulderbos

Zorgeloze zondag in Zandhoven

GETIPT EVENEMENT IN DE KIJKER
VEEPRIJSKAMP
Foto’s van je favoriete huisdier op Facebook? Da’s 
passé. Op maandag 22 augustus vanaf 13.30 uur 

tonen veehouders in Zandhoven hun prijsduiven – nee 

kalveren – aan het grote publiek. De veeprijskamp 

wordt opgevrolijkt door een orkest van geloei, geblaf 

en gehinnik tijdens de kinderparade. De jonge spruiten 

defileren dan met hun meest geliefde huisdier. Ambi-

ance verzekerd. 

  Locatie: Pulderbos Dorp

Infokantoor
Toerisme Zandhoven
Liersebaan 12, 2240 Zandhoven ~ 03 410 16 53
toerisme@zandhoven.be ~ www.zandhoven.be 

Openingsuren
maandag t.e.m. donderdag: 8.30-12 uur en 13-16 uur
maandag ook: 18-20 uur 
vrij: 8.30-12 uur

KEMPISCHE VLAM ZOEKT  
VURIGE MINNAAR
Op café in Zandhoven? Durvers kiezen voor 

Kempisch Vuur. 

Kempisch vúúr? Moet je je zorgen maken? 

Nee hoor. Je riskeert alleen om er eentje te 

veel te drinken. Een fruitige tripel? Stevige 

Hoppergod? Of gewaagder: jeneverbier?  

Je kiest uit meer dan zes soorten. De bieren 

worden gestookt in de plaatselijke brouwerij. 

Daaraan grenst de gezellige taverne  

De Proeverij, waar je van woensdag tot  

en met zondag geniet van een hapje en 

uiteraard … een drankje. 

  Brouwerij Pirlot – De Proeverij  
Heistraat 3, 2240 Zandhoven 
www.kempisch-vuur.be 
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WEETJE

Infokantoor
Administratief Centrum Bethaniënhuis
Handelslei 167, 2980 Zoersel ~ 03 298 00 00
toerisme@zoersel.be ~ www.zoersel.be 

Openingsuren
maandag, woensdag en donderdag:  
8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
dinsdag: 8.30-12.30 uur en 17-20 uur 
vrijdag: 8.30-12.30 uur 
paasmaandag t.e.m. 30 september ook zondag: van 13-17 uur

LINDEPAVILJOEN
Zin in een prikkelende legende? Dan is Zoersel de 

place to be. Het Lindepaviljoen is het kloppende hart 

van Zoersels geschiedenis. 

In het dorpscentrum stond eeuwenlang een feeërieke 

lindeboom die over de dorpelingen waakte. Dat was 

het decor voor doopsels, huwelijken, begrafenissen en 

dorpsfeesten. De boom was getuige van het geroe-

zemoes op de markt en het gejoel tijdens politieke 

redevoeringen. Maar geen goed verhaal zonder dra-

matische wending. In de jaren zeventig werd de linde 

harteloos met de grond gelijkgemaakt. Pure horror 

voor de dorpelingen.

Vele tranen en jaren later kwam er het Lindepavil-

joen. Daarin vind je de goed bewaarde stam van de 

lindeboom, maar dan majestueus gebeeldhouwd door 

kunstenaar Pol Van Esbroeck. Dit najaar krijgt het 

Lindepaviljoen een 21ste-eeuwse facelift. Projecties, 

foto’s en een fluisterende lindeboom katapulteren 

je enkele eeuwen terug in de tijd. Breng je kinderen 

mee? Die leven zich uit in de doe- en ontdekruimte. 

Vanaf najaar 2016 ben je welkom in dit eerste deel 

van het vernieuwde museum. Laat je onderdompelen 

in de legendes en verhalen van de lindeboom en kijk 

door zijn ogen naar het Zoersel van toen. Je herbe-

leeft de Kempische folklore onder de takken van de 

lindeboom!

  Maak op voorhand een afspraak om het museum te  
bezoeken via 03 298 00 00 of toerisme@zoersel.be. 
www.toerismezoersel.be 

EVENEMENT IN DE KIJKER

Lyriek en legendes in Zoersel

TUSSEN BOOM EN BOEK:  
HET BOSHUISJE
Droom je helemaal weg bij het sprookjesachti-

ge Zoersel? Dan ben je niet de eerste. Hendrik 

Conscience haalde er inspiratie voor zijn roman 

De Loteling. Conscience nestelde zich tijdens 

het schrijven in het Boshuisje. Te midden van het 

Zoerselbos werden zijn personages geboren.  

De Loteling beschrijft het leven van Jan Braems, 

een boerenzoon, die uitgeloot wordt om soldaat te 

worden.

Wil je je net als Conscience in alle rust herbron-

nen? Rust dan even uit aan het haardvuur of 

op het terras van het Boshuisje of één van de 

andere gezellige eetgelegenheden. Geniet van een 

schuimend glas streekbier en een bourgondische 

maaltijd. Ben je volledig voldaan? Trek dan het 

Zoerselbos in. Maak een eindeloze wandeling 

in het groen, fiets de stress uit je lijf, begroet de 

duizenden paddenstoelen, koekoeksbloemen, 

buizerds, spechten, kikkers en salamanders of … 

pen je eigen roman neer! 

  Je bereikt het Boshuisje met de auto via een asfaltweg 
in Zandhoven, vlak bij afrit 20 van de E34.

KERSTSPEL EINHOVEN
Eind december. Trek warme muts, hand-

schoenen, jas en sjaal aan. En slee gezellig 

naar Zoersel. Traditioneel spelen Toerisme 

Zoersel vzw en de Landelijke Gilde Zoersel een 

verwarmend kerstspel. Een hele week kleuren 

activiteiten de winternachten. Wat dacht je 

bijvoorbeeld van een vleugje livemuziek?

Een absolute aanrader is de verlichte trac-

torenrun. Die trekt elk jaar een enthousiast 

publiek! Ben jij er dit keer bij? 

  www.toerismezoersel.be
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TOEGANKELIJKE KEMPEN
Minder mobiel? Met de tips van het Infopunt Toegankelijk Reizen plan je vooraf in detail je daguitstap  

of korte vakantie in de Kempen.

De website bundelt informatie over toegankelijk logies, fiets- en wandelroutes, bezienswaardigheden  

en attracties, toeristische infokantoren en bezoekerscentra. Van de verhuur van een wombat of  

comfortfiets tot een gezellige gastenkamer met label A+.

  www.toegankelijkreizen.be

 

DEZE TOERISTISCHE GIDS IS GROEN
Zorg dragen voor het milieu is een taak voor iedereen.

Deze toeristische gids Kempen kwam tot stand volgens de principes van ISO 14001,  

een internationale standaard voor organisaties die een milieumanagementsysteem willen uitbouwen.  

Dat beïnvloedde onder meer de papierkeuze en het drukproces.

Situeringskaart

Albertkanaal

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
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TURNHOUTTURNHOUT
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GEEL
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HOOGSTRATEN

Kanaal Herentals-Bocholt
Kleine Nete

MECHELEN
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ANTWERPEN

STABROEK

PEFC/07-31-75
www.pefc.org
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