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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 super-

be 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:

•  Enclaveroute in Baarle, p. 15

•  Kempense Zalighedenroute in Beerse, p. 20

•  Spoorfietsen in Brasschaat en Kapellen, p. 29 en p. 62

•  Aardbeienroute in Hoogstraten, p. 56

•  Fietsdrieluik in Land van Playsantiën,  

p. 78, 127 of 128

•  Diamantroute in Nijlen, p. 93

•  Fietsen tussen bloesems en fruit in Ranst, p. 100-101

•  150 jaar Bels Lijntje in Turnhout, p. 116

Een actueel overzicht van alle Kempense fietsroutes?  

Parkeer je tweewieler tegen de gevel van www.kempen.be.

Spinnend spannend fietsplezier

Ontdek 100 kilometer extra netwerk in 2017! Op de nieuwe fietskaart 

Kempen prijken 50 bijkomende knooppunten. We pasten de routes zó 

voor je aan dat ze veiliger en pittoresker dan ooit zijn. Bovendien verweef-

den we nieuwe stopplaatsen en 200 ‘Fietsers Welkom’ adressen in de 

kaart. Voor nog meer uren aan avonturen!
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Het Kempense decor is er eentje om in te kaderen! Hoe-

wel, 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 oogver-

blindend lapje Kempen bloot …

… en loop je pal op bijzondere extraatjes: fraaie molen-

sites, 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 moge-

lijkheden 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 aanbevo-

len wandelingen:

•  Natuurwandelpad in Arendonk, p. 12

•  Schipkespad in Herenthout, p. 52

•  De Herseltse Heuveltjes in Herselt, p. 54

•  Tornadowandeling en digitale abdijwandeling in 

Malle, p. 81 en 83

•  Gewestbossen in Ravels, p. 104

•  Wandelen met izi.Travel in Retie, p. 107

•  Steenbakkerspad in Rijkevorsel, p. 108

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 kas-

seien. 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 jouw talent … 

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

aanraders in de brochure:

•  Olmense Zoo in Balen, p. 17

•  Pagadderpad in Dessel, p. 35

•  Kajakken op de Kleine Nete, p. 49 en 53

•  Kinderbeleefbox in Hoogstraten, p. 57

•  Weekend met kinderstreken in Kasterlee, p. 64

•  Klompenbelevingspad in Laakdal, p. 69

•  De Lilse Bergen in Lille, p. 79

•  Zilvermeer in Mol, p. 90

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 ge-

lukzalige 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:

•  Foodtruckfestival in Geel, p. 40

•  Picknicken op de Kalmthoutse Heide, p. 61

•  Fiets & Picknick met Kempense Streken in Kasterlee,  

p. 66

•  Culigolf in Lier, p. 74

•  Kaas- en streekproductenmarkt in abdij Postel, p. 89

•  Biertroefroute in Turnhout, p. 115

•  Wild Boar Gin Vorselaar, p. 118

•  Foodtruck Festival in Westerlo, p. 121

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

NATUURWANDELPAD 
Het Natuurwandelpad slingert jou gezapig langs de  

zomen 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  

Academie 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. Het heuvelige gebied Den Hooyput 

stelt je krachten even op de proef. Laat nadien je 

haren en oren vrijuit wapperen langs de Wamp. Bekaf 

maar voldaan? Strijk dan neer op een van de terrasjes 

op het marktplein en geniet gezellig na. 

  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 onverhard ~ niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens ~  
trek stevige stapschoenen of regenlaarzen aan
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TELJOORLEKKERS AAN  
DE TOREMANSMOLEN  
KP 50
Daarboven op de Wampenberg stond … een koffie-

potmolen. Die naam dankt de Toremansmolen aan zijn 

achthoekige vorm, typisch voor koffiekannen begin de 

twintigste eeuw. Koffie vind je hier niet, maar je ziet 

wél hoe graan verpulverd wordt tussen twee maal- 

stenen! Piep je tussen de wieken door? Dan valt je oog 

op de Teljoorlekker. Dit beeldje verwijst naar de oude 

spotnaam voor Arendonknaren: ‘verlekkerd’ op borden

en dus echte Bourgondiërs. 

Elke laatste zondag van de maanden mei tot  

september bezoek je deze bijzondere molen.  

Van 14 tot 17 uur.  

Kinderen gaan in de molen op ontdekking met het 

doe-boekje van Erfgoed Noorderkempen.

In het najaar van 2017 heropent het nabijgelegen 

Heemmuseum na een grondige facelift. Je maakt 

er op een heel eigentijdse manier kennis met het 

Arendonkse verleden zoals de sigarennijverheid en de 

valkerij.

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

TIP

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

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

Goorken is het moerassige walhalla van laag-

veen, 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 gallowayrunderen zijn lieve 

loebassen.
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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 

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

Stap de geschiedenis in met de Onbegrensde  

Grenzenwandeling. Wat mag je verwachten? 

Bijzondere historische plaatsen: van de Frankische 

driehoek Loveren en het Kasteeltje tot het voormalige 

gemeentehuis. Misschien even halt houden bij een 

gezellig terrasje? En natuurlijk eindigen in een sfeervol 

restaurant.

De Onbegrensde Grenzenwandeling loopt over 

ongeveer 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 de stad 

spelenderwijs met de kinderpuzzeltocht.

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

WEETJE

SCHIZOFRENE HUIZEN 
Een Nederlandse badkamer naast een  

Belgisch toilet? Perfect mogelijk in  

Baarle-Hertog. Maar is het dan een  

Nederlands of een Belgisch huis?

Het antwoord zit verborgen in de ‘voordeur- 

regel’. Staat de voordeur aan de Belgische 

kant van de grens? Dan is de inwoner een 

Belg. Simpel, toch?
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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:

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 (B) 
Bewegwijzering: groen-gele borden met nummers (NL)  
en rechthoekige rood-witte borden met nummers (B) 
Fervente stapper? Breid je wandeling uit met  
de Ommetjes Broskens (10 km) en Zondereigen (18 km).  
Het routekaartje haal je voor 1 euro af bij het VVV-kantoor.

Infokantoor 
VVV Baarle-Nassau-Hertog 
Nieuwstraat 16 (vanaf medio 2017: Singel 1) 
5111 Baarle-Nassau 
+31 13 507 99 21 
info@vvvbaarle.com

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

ENCLAVEROUTE 
De twee nationaliteiten van Baarle verkennen? 

Op je tweewieler, natuurlijk! De Enclave- 

route promoveert jou tot grenshopper. Je 

bolt wel 25 keer van België naar Nederland, 

of omgekeerd. Hou halt bij de legendarische 

Dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog en 

vergaap je aan de natuur langs de oude 

treinverbinding Bels Lijntje. Of volg je rakkers 

op hún onvergetelijke kinderfietsroute.  

Dat kan gewoon niet spaak lopen! 

  Vertrek: Gemeentehuis Baarle-Hertog,  
Parallelweg 1 
Afstand: 50 km, verkorting 40 km 
Afstand kinderroute: 22,5 km 
Bewegwijzering: zeshoekige bordjes met blauwe 
pijl; het vlaggetje op de bordjes geeft aan of je je 
op Belgisch of Nederlands grondgebied bevindt; 
een grote fiets duidt op de lange lus, een  
driewielertje op de kindvriendelijke lus.
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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: 07 ~ 59 ~ 58 ~ 268 ~ 266 ~ 275 ~ 30 ~ 60 ~  
59 ~ 07 ~ 24 ~ 32 ~ 39 ~ 40 ~ 38 ~ 37 ~ 34 ~ 35 ~  
29 ~ 57 ~ richting 07 
Afstand: 45 km (verkorting: 20 of 25 km) 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met 
nummers  
www.balen.be/toerisme

Wist je dat Balenaars ook ‘kruiers’ genoemd worden? 

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. 

IN DE KIJKER:
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’?

In bruisend Balen
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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!

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.

TIP

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 

23 APRIL 2017:  
OPENING TOERISTISCH 
SEIZOEN IN BALEN
Wil je kennismaken met de streekeigen 

producten van Balen… Hou je van bloemen 

en planten? Dan ben je zeker welkom op de 

eerste Streekproducenten- en bloemenmarkt in 

en rond de Pastorij van Olmen, Pastorijstraat in 

Balen-Olmen. Die dag kan je ook kennismaken 

met het toeristische aanbod voor 2017!

Een aanrader!!!
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In bruisend Balen

WANDELEN LANGS  
HET VOLSBERGENPAD

  Vertrek: aan de kerk in Hulsen 
Traject: 17 ~ 18 ~ 59 ~ 60 ~ 39 ~ 74 ~ 75 ~ 29 ~ 19 ~ 
97 ~ 20 ~ 96 ~ 21 ~ 17 
Afstand: 6,5 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Landduinen 
www.balen.be/toerisme

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  

Kapelletje. In de jaren zestig plantte een scouts-

groep het er provisoir neer. Leen Wagemans, die in 

de buurt woonde, bleef het onderhouden. 

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-we-

reld-gevoel’ beleef je in Scheps. Kikkers, padden en 
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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 
 In 2012 verkozen wandelaars de Schepswandeling tot 
‘wandeling van het jaar’.

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 na regenweer? Trek dan zeker je laarzen aan!

KALENDER 2017 

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

Balen bruist van bedrijvigheid!

23 april: opening toeristisch seizoen met o.a. 

streekproducenten- en bloemenmarkt

7 mei: Fietstocht Netelus

14 mei: Katsjoek

27 juni: Bengelpop

7 t.e.m. 11 juli: Scheps kermis

13, 20 juli, 10 en 31 augustus: Balen  

Muziekterras

27 en 28 juli: Rock Olmen

4 en 5 augustus: Swing’in Hulsen

6 augustus: Op stap met Stabbel in Balen

15 augustus: Internationale Motorcross

27 augustus: Fietstocht De Schakel

22, 23 en 24 september: Fiesta Mundial

11 november: Wandel mee in de Herfst

25 november: Putteke Winter

26 december: Kerstwandeling met kerstmarkt
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KEMPENSE ZALIGHEDENROUTE
Wil je de natuurpracht én verhalen uit de Kempen 

ontdekken in één klap, of eerder: trap? Fiets langs de 

Kempense Zalighedenroute. Laat je leiden door de 

borden. Of haal je smartphone boven voor alle details. 

Scan de QR en laat de bomen praten en hun diepste 

geheimen onthullen.

Zo mijmert de Beerse-boom over de baksteenindustrie 

van weleer. Over arbeiders die hard labeur langs de 

vaart compenseerden met dolle pret in café De Noord-

pool. Luisteren maar!

  Vertrek: GC ’t Heilaar, 
Heilaarstraat 35 
Traject: 72 ~ 49 ~ 68 
~ 69 ~ 70 ~ 99 ~ 74 
~ 76 ~ 77 ~ 79 ~ 80 
~ 53 ~ 91 ~ 92 ~ 55 
~ 54 ~ 52 ~ 83 ~ 84 
~ 85 ~ 71 ~ 72 
Afstand: 53 km; oostelijke lus 44 km en westelijke lus  
33 km 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met 
nummers 
Download de gratis flyer op www.kempensezaligheden.be.

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 naald- 

bomen en graslanden. Wandel langs de waterplassen 

van de Huffelen of hike door de eeuwenoude 

Betoverende bossen?  
Rijk steenbakkersverleden? Beerse!
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Abtsheide. Laat het pad van de Luysterborg zijn  

groene rijkdom voor jou 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 water-

vogels. 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 4 euro 
in het toeristische kantoor.

BEERSE BIERTJES
Beerse brouwt bier. Méérdere zelfs. Heb je er een 

wandel- of fietstocht op zitten? Zet als beloning het 

gerstenat aan je lippen. Of neem het mee naar huis en 

geniet lekker lang na van je Beerse-bezoek.

De Bufo met zijn fruitige toets, de Flodder met zijn 

bittere afdronk, de Houtse Tripel met zijn kruiden- 

aroma,…? (H)op-en-top klassebier!

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

WEETJE

15 STEENBAKKERIJEN  
OP EEN RIJ
1865. Een spade stoot op veelbelovende  

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 diezelf-

de periode telt de gemeente 22 steenovens 

en 15 laad- en loskades, uitgestrekt over bijna 

7 km. In de jaren 1970 taant de industrie 

langs de Kempense kanalen. Maar de  

herinneringen blijven. In steen gebeiteld.
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Berlaar. Boerenkrijg, Broekpad, beleving in de natuur en bruisend dorpsleven. Veel b’s, van bést wel leuk!

BOERENKRIJGPAD IN BERLAAR
  Vertrek: Sint-Pieterskerk, Markt Berlaar 
Traject: 31 ~ 72 ~ 73 ~ 74 ~ 76 ~ 75 ~ 11 ~ 59 ~ 31 
Afstand: 6,5 km 
Terrein: grotendeels verhard 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Netevallei

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
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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 beschermde 

dorpskern loont meer dan de moeite. Zeker sinds 

vzw Kempens Landschap die opwaardeerde tot een 

prachtplaatje. 

De Sint-Lambertuskerk met haar kunstschatten, is 

stemmig gelegen tussen het bijzondere kerkhof met 

zijn illustere residenten en de mooie tuin. Prachtige 

oude woonhuizen - zoals het Maricolenhuis of voor-

malig gasthof ‘Den Engel’ - en de unieke schandpaal 

maken de postkaart compleet. 

TIP

TUINTJE, DRANKJE, DEUNTJE
In Gestel klinken energieke deuntjes tussen het groen. 

Tenminste op 17 juni tijdens Muzikale Tuinen, het 

sfeervolle voorjaarsevent van de gemeente en de 

Berlaarse cultuurraad. 

Trakteer jezelf op een wandeling langs vier heerlijke 

hoven. En proef van vier luchtige miniconcerten, 

telkens met een zalig drankje in de hand. Feest voor 

mond, ogen én oren! Je betaalt 8 euro, inclusief 

drankjes.

AMBIANCE OP WIELEN
Feestje in een charmante oude woonwagen? Topidee! 

Chauffeur én barman doorkruisen Berlaar op brui-

sende beats. Alleen jij en veertig andere fuifnummers 

ontbreken nog. Laat het bier maar vloeien!

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

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 bloemrijke beemden, 

stemmige kerkweggetjes en eeuwenoude 

hoeven. Mooi!

  Meer info op www.kempen.be 
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Bonheiden pakt uit met een indrukwekkend natuurgebied. En barst van de geschiedenis.  

Trek je mee op verkenning?

TIP

KANTCENTRUM ’T ORDINAALTJE 
Vlaanderen en kantklossen, het is een eeuwenoud 

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

sites van Rijmenam. De ideale haltes tijdens je fiets-

tocht 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 vanaf 14 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

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

Openingsuren 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-12 uur

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 op 9, 16, 23 en 30 juli het 

openluchtdecor voor leuke muziekoptredens 

tijdens de Zomerzondagen. Dans mee op 

zwoele deuntjes terwijl de zon op je gezicht 

schijnt.

Nog een gaatje in je agenda op zondag  

24 september?  

Kom dan naar de Internationale kantmarkt in 

de Krankhoeve. Meer dan dertig standhouders 

uit binnen- en buitenland verwelkomen je. 

Kijk, koop of … probeer zelf!



26

PARKWANDELING IN DE MIK
Stoer en sprookjesachtig: park De Mik in een noten-

dop. Baron Van Havre pootte er in 1803 de eerste 

Amerikaanse eik op Belgische bodem neer. Twee 

eeuwen later blijft het een heerlijke wandelplek. Met 

weiden om te zonnen en te picknicken. Met zeldzame 

bomen en een natuurleerpad. En met een parkvijver 

waarop een koppel zwarte zwanen dobbert.  

Romantisch!

  Vertrek: ingang De Mik, Kerkedreef 
Traject: 82 ~ 80 ~ 30 ~ 81 ~ 82 
Afstand: 2 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Heide 
Terrein: onverhard maar kinderwagenvriendelijk

KINDERBOERDERIJ MIKERF
Bèèèèh, leuwaah, zoem-zoem, … Zó klinkt kin-

derboerderij Mikerf. Schaapjes, pauwen en bijtjes 

verwelkomen je kroost het hele jaar door. Op zondag 

is het extra leuk (in de lente en vroege herfst). Je 

dierenvrienden mogen dan geiten borstelen, konijntjes 

knuffelen, … In de speeltuin beklimmen ze een echte 

tractor. Terwijl jij jezelf verwent op de picknickweide.

  www.kinderboerderijmikerf.be

Mik op de buitenlucht in Brasschaat 
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DE INSLAG
De groene kruinen van domein De Inslag 

nodigen jou uit voor eindeloos wandelplezier. 

Herken jij alle boom- en diersoorten op je 

pad? Dan ben je een crack, want ze zijn met 

hon-der-den. Misschien spot je wel een ree of 

een haas. Tussen de bomen ontdek je speel- 

en zonneweides, picknickplekjes en schuilhut-

ten, en … de Antitankgracht uit WO II. Of hoe 

geschiedenis je longen goed doet!

SPROOKJESPAD EN  
TORENPOORT
Wist je dat er door park De Mik een sprookjespad 

kronkelt? Van de kinderboerderij tot de torenpoort? 

Echt waar! Geniet van de verwonderde blikken van je 

deugnieten (4-7 jaar) terwijl ze luisteren naar de sterke 

verhalen van Domien, eind negentiende eeuw dienaar 

van de baron. Onderweg proeven je boefjes van de 

natuur. En in de imposante torenpoort beleven ze 

magische momenten!

GOLEMPAD
Het leven is een vat vol verrassingen. Vol geluk, tranen 

en goddank ook hoop. Jouw verdriet en dromen 

vinden een thuis op het Golempad: een meditatieve 

wandeling die je laat … stilstaan. En vooruitblikken op 

de toekomst. Wil je iets kwijt? Laat gerust een spreuk 

of gedicht achter bij de vier meter hoge houten Golem. 

En puur kracht uit de beeldende kunst en poëzie die 

jou tegemoetkomen onderweg.
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Brasschaat Katapult naar het verleden 

GUNFIREPAD 
  Vertrek: Verkeerstoren, Licht Vliegwezenlaan 
Traject: 61 ~ 62 ~ 63 ~ 08 ~ 09 ~ 07 ~ 06 ~ 04 ~ 61 
Afstand: 6 km  
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Heide  
Terrein: afwisselend verhard en onverhard 

Een zweem van kerosine en een schier eindeloze 

landingsbaan. Je start je wandeling op het  

voormalige oefenterrein 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 zeven- 

honderd vleermuizen het fort hun thuis. Dat maakt het 

een van de topvleermuizenspots in Vlaanderen!
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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 luchtartillerie uit 

lang vervlogen dagen: van kanonnen over houwitsers 

tot mortieren. En een collectie originele legerunifor-

men. De driezitshelikopter Alouette II is de recentste 

- indrukwekkende - aanwinst van het museum. 

  Licht Vliegwezenlaan 3 ~ tel. 0473 44 64 47 
 www.het-kamp-van-brasschaat.be 

TIP

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 mili-

taire verleden. Uitgefietst? Aan het keerpunt 

voor de spoorfietsen start het Gunfire-pad. 

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

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 (medio juni tot medio september): 9-12 uur 



30

NAJAAR 2017
OPENING KEMPUSEUM
Een vleugje geschiedenis opsnuiven? Zet je neusgaten 

open in het vernieuwde Kempuseum. Straffe verhalen 

en erfgoedstukken katapulteren je naar vervlogen 

Kempentijden. Het gloednieuwe interactieve parcours 

boeit van de eerste tot de laatste minuut. Ook voor je 

kleine telgen? Ja, die leren al spelenderwijs met leuke 

opdrachten. 

Kempuseum opent in het najaar van 2017.

  Kijk op www.toerismebrecht.be voor originele activiteiten 
en themaworkshops.

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 steenbakkers- 

geschiedenis, natuurgebied De Merel, … met een gids 

van Natuurpunt, VMPA of ’t Kerkuiltje! 

  De wandelbrochure is te koop bij de Dienst Vrije Tijd Brecht 
en het Administratief Centrum Sint-Job-in-‘t-Goor.

Je benen strekken in beeldig Brecht
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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 stickers 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 

de trappistenabdij van Westmalle.

Op naar het natuurgebied Kooldries-Hoofsweer! Een 

waar festival van fauna en flora. Zo voelt de zeldzame 

kamsalamander er zich helemaal thuis. Wil je vogels 

spotten? Vat dan zeker post achter de vogelkijkwand. 

Nog meer natuur en een vogelkijkwand aangepast 

voor kinderen vind je in gemeentelijk domein  

De Leeuwerk in deelgemeente Sint-Lenaarts.

  Raadpleeg de wandelbrochure voor een onvergetelijke 
excursie door het gebied!

  Per huifkartocht (met oldtimertractor en gids) door de 
Brechtse Heide? Meer details op www.loeyakkershof.be. 

TIP

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

bengeltjes met een leuk boek over 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  

wandelingen (1 tot 6 km).  

Ontrafel bijvoorbeeld het  

mysterie van de boomstam-

koffer, dat je leidt tot in de 

fraaie Sint-Leonarduskerk.

  Koop het wandel- en doeboek bij de Dienst Vrije Tijd of het  
Administratief Centrum.

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
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NIEUW IN 2017
DE CATERSPAD
Te land, ter zee en in de lucht: zo leefde baron  

Pierre de Caters. Als autocoureur, bootracer en 

luchtvaartpionier. Wist je dat hij als eerste een Belgisch 

vliegbrevet op zak stak? In 1909 liet hij zelfs een 

vliegveld aanleggen, mét school erbij. 

Brecht rolt nu het de Caterspad voor je uit. In die  

groene oase maak je kennis met de baron en zijn 

familie. Vlieg - euh, wandel - je mee?

  Het de Caterspad opent 10 juni 2017.  
Meer details op www.toerismebrecht.be.

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  

dichtkunst’. 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 gratis flyer op www.toerismebrecht.be.

Je benen strekken in beeldig Brecht

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 rrrrillen 

op zaterdag 21 oktober 2017. 

  Voor families met kinderen vanaf 8 jaar. Verplicht 
inschrijven vanaf september.  
www.toerismebrecht.be of dienst Vrije Tijd ~  
tel. 03 660 28 30

Kleinere freules en knapen halen hun hartje 

op tijdens de wonderlijke Sprookjeswandeling 

op 18 november 2017.

  Schrijf je snel in vanaf begin oktober! 
www.toerismebrecht.be of dienst Vrije Tijd ~  
tel. 03 660 28 30

LANGS HET TRAJECT:  
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 (zestiende eeuw). 

  Tussen knooppunten 38 en 98. Reserveer je 
groepsbezoek via thomas@basisbakery.be.
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STRIPROUTE
Wham! Klang! Zoef! Klaar voor 

een kletterende fietsroute ach-

terop 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 en Wuustwezel. Daag 

Nero-piraat Tuizentfloot uit … of tenminste zijn stand-

beeld. Aanschouw de schrikwekkende schandpaal. En 

stop bij het Stripverhalenhuisje om te picknicken met 

Junior Suske en Wiske of klanken te draaien aan het 

onomatopeerad.

TIP

FEESTEN, SPORTEN OF CULTUUR 
OPSNUIVEN?
Feeeest in ’t Park op 8 juli

Familiefestival in een decor van retroterrassen en 

caravans. Zet die feestneus maar op!

Brechtse Stratenloop op 23 juni

Sportschoenen: check. Zweetbandjes: check. Jij bent 

klaar voor een loop door Brecht. 

Cultuuraanbod van GC Brecht

Cultuurminnaar? GC Brecht bedient je op je wenken. 

Ontdek het aanbod op www.gcbrecht.be.

Opgepast, hier wordt gespeeld!

Of je een binnenspeeltuin vindt in Brecht? Vier zelfs. Je 

pagadders duiken in het ballenbad, klimmen in touwen 

en sjezen van de glijbaan. Jij zit er knus bij met een 

drankje. Of waagt je aan lasershooting.

Hou je meer van de buitenlucht? Trek met je kabouters 

naar speelbos De Poppelaar. Dat wordt klauteren in 

de bomen en rennen door de bladeren. Bestaat er een 

béter outdoor-speeldecor dan dit?

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 april t.e.m. september ook op vrijdag 13-16 uur en op 
zon- en feestdagen 10-14 uur

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

gemeenten van Brecht aan elkaar.  

Tijdens een fietstocht over het jaagpad vul je 

je longen met gezonde lucht en je maag met 

een onweerstaanbaar streekbiertje als  

Ne Kleipikker of Kolonel. Even bijtanken in een 

kroeg aan de waterkant? Boten spotten vanaf 

jouw picknickplaatsje?  

Jij fietst, jij kiest! Brecht beschikt over twee 

jachthavens voor boottoerisme.

  www.toerismebrecht.be
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Op wandel door waterwonderland in Dessel

SAS4-TOREN
Beeld je in: een trap met 216 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 toeristi-

sche 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 netwerk: 

Buntpad, De Zandloper en 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. 

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.
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TIP PICKNICKPAKKETTEN 
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  

geblokte laken uit op een van de dertien picknick- 

plekjes 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

Infokantoor: 
Sas4-Toren 
Nieuwedijk 72Z ~ 2480 Dessel

Openingsuren: 
van 15 april tot 30 juni en van 1 september tot 15 oktober: 
woensdag tot zondag: 13-17 uur 
van 1 juli tot 31 augustus: dinsdag tot zondag: 11-17 uur

WAAR PAGADDERS DE 
SCEPTER ZWAAIEN
Kinderen tussen 3 en 10 voelen zich de 

koning te rijk op het Pagadderpad. De  

bewegingsroute belooft avontuurlijke bosop-

drachten voor het hele gezin: katapulteer 

dennenappels, klauter over boomstammen, 

dartel over het gras en huppel als een haas. 

Je pagadders zullen slapen als roosjes.

Plannetje en instructies? Niet nodig! De route 

wijst zichzelf uit. Het enige wat jij meebrengt? 

Je goede luim, een gezonde schep energie en 

een handdoek om je waterratjes te drogen.

Na de wandeling stormt je bende de speeltuin 

onder de Sas4-Toren op. Een creatie van de 

studenten Bouw aan de Thomas More- 

hogeschool. Ze knipogen meesterlijk naar het 

lokale erfgoed en landschap. Zo verwijst de 

Kempenaar - boot én zandbak - naar de  

Desselse kanalen en witzandontginning.  

En vanaf de speelkoeltoren overschouwen je 

pagadders hun koninkrijk. Cool!

  Vertrek + parking: Sas4-Toren, Nieuwedijk 72Z, 
2480 Dessel
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  Vertrek: VVV De Tasberg, Moerkantsebaan 50 
Traject: VVV De Tasberg ~ 29 ~ 94 ~ 99 ~ 96 ~ 97 ~ 61 ~ 
98 ~ 62 ~ 41 ~ 43 ~ 46 ~ 49 ~ 42 ~ 53 ~ 8 ~ 54 ~ 55 ~ 
95 ~ 71 ~ 94 ~ 29 ~ richting 22 naar VVV De Tasberg 
Afstand: 48 km 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met 
nummers 

OP DE TRAPPERS DE NATUUR IN
Klaterend blauw water, wiegend groen gras. Spring op 

je fiets en trap met de wind in je haren door de Essen-

se landschappen. Waar naartoe? Een uitgestippelde 

route wijst de weg! Zeg ‘dag’ aan de Horendonkse 

Bossen, Rucphense Bossen en Buissche Heide. Klaar 

voor 48 kilometer puur genot?

WANDEL EN FIETS DOOR DE 
TURFGESCHIEDENIS
Er was eens een grond vol turf. Het goedje vond via 

vaarten zijn weg naar Nederland. Op een dag … Oei, 

dat verhaal leidt ons te ver. Gelukkig kun je het zelf 

ontdekken! Wandel- en fietsroutes nemen je mee door 

de Essense turfgeschiedenis.

Wandelnetwerk Kempense Heide serveert 10 kilo-

meter stapplezier met de Turfwandeling. Liever geen 

Essen: turf jij het aan?
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PARKGOLF
In Essen ontpopt het gemeentepark zich  

tot … golfterrein. Pak je stick en swing erop 

los. Het parcours (3 kilometer) loopt onder 

meer door een prachtig beukenbosje.  

Topactiviteit met vrienden en familie! 

 www.vvvessen.be

pijl en papier? Dan wordt de app ‘Land van Turf’ je 

beste vriend. 5 wandelingen en 5 fietstochten, met 

de leukste adresjes om honger en dorst te stillen. 

Downloaden maar!

  Turfwandeling (10 km): 40 ~ 41 ~ 42 ~ 48 ~ 46 ~ 47 ~  
44 ~ 3 ~ rechtdoor tot grens en rechts naar 26 (NL) ~ 6 ~ 
27 (NL) ~ 28 (NL) ~ 8 ~ 93 ~ 40 
Download de app ‘Land van turf’ op www.vvvessen.be.

TIP
TURFJE IN HET  
FLUISTERBOS
Shhht, Elfje Fien vertelt! Met open mond luisteren je 

kids naar het meeslepende verhaal van Fiens  

verloren toverkracht. 

Dan is het tijd voor actie. Uit volle borst weerklinkt het 

elfenlied 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 uur en 14.30 uur.  
Voor kindjes van 3 tot 7 jaar. Reserveren doe je via  
VVV De Tasberg. Ook leuk als verjaardagsfeestje of met de 
klas. 
Locatie: Wildertse Duintjes, 2910 Essen

NIEUW IN 2017 

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: alle dagen: 9.30-16.30 uur
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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!

TIP

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, tel. 0498 39 56 94 of info@citygolf.be

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

museum! Leuke spelformules loodsen 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 

Gasthuismuseum’? Laat zoon- en dochterlief zoeken 

naar plaats delict, moordwapen én dader!

Gezellig genieten in Geel

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.
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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, …

Het museum kreeg recent een nieuwe look, met een 

nog prominentere rol voor de Heilige Dimpna.  

De legende beperkt zich niet langer tot één kamer, 

maar de patroonheilige zweeft als het ware door het 

hele museum.

  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 huwelijk 

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. Geestes- 

zieken en hun begeleiders komen van heinde 

en ver op bedevaart naar Geel. Veel van hen 

logeren 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 

‘Barmhartige stede’.
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Foodtruckfestival

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 19 tot en met zondag 21 mei 
Geelse Stadspark, ingang via Lebonstraat

Bikken & Biken

Trap langs een prachtroute van 38 km. En krijg hapjes 

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

gaat ie beter … en nóg een kilometer …”

  Zondag 21 mei 
Toerisme Geel, tel. 014 56 63 80 en toerisme@geel.be

Streekproducten- en ambachtenmarkt

In Geel laten lokale handelaars je smullen van hoeve- 

en streekproducten. Diverse standhouders geven 

demonstraties van het ambacht dat ze beheersen.  

De eerste avondmarkt is op woensdag 31 mei.  

Jij schuift toch ook mee aan?

Op vrijdag 27 oktober is het griezelen geblazen tijdens 

de extra streekproducten- en ambachtenmarkt in het 

teken van Halloween.

  Elke laatste woensdag van mei, juni, juli en augustus 
tussen 18 en 22 uur op het Marktplein in Geel

Fietsen met smaak

Je trapt gezapig langst de mooiste Geelse plekjes. En 

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 april tot en met 30 september 
Prijs: 35 euro per persoon 
Toerisme Geel, tel. 014 56 63 80 en toerisme@geel.be

Culinair genieten in Geel

KÉSMIS IN DEN DOENKERE
Sjaal aan, muts op en stappen maar. De Geel-

se Gidsenbond is jouw fakkel door de donkere 

stad. Onderweg hoor je alles over lokale 

kersttradities en spot je de mooiste stallen. 

Hongertje? Een maaltijd vol streekproducten 

stilt die snel. Daarna zak je vredig onderuit in 

je theaterstoel tijdens een kerstmusical. Geen 

stille nacht dus, wel een onvergetelijke!

  Zaterdag 16 en zondag 17 december  
van 16 tot 20 uur 
Toerisme Geel, tel. 014 56 63 80 en  
toerisme@geel.be
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WEETJE

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 koffie De Maan 

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!

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
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MERCURIUSWANDELING
De oude Romeinen lieten hun sporen na in tal van 

Europese plaatsen. Ook in Grobbendonk, waar archeo-

logen de overblijfselen van een Romeinse nederzetting 

blootlegden. 

Tijdens de wandeling van werkgroep Mercurius trekt 

een gids je mee in het roemrijke Romeinse verleden 

van de gemeente. Liever solosoldaat? Trek dan alleen 

op veldtocht. Carpe diem!

  Eén wandeling met gids per maand vanaf mei ~ exacte 
data op www.grobbendonk.be 
Inschrijving voor Mercuriuswandeling bij Toerisme  
Grobbendonk ~ tel. 014 51 43 94 
Wandelbrochure over Romeins Grobbendonk verkrijgbaar 
bij de dienst toerisme.

TIP

Lekker graven in Grobbendonk 

DAT IS TOCH  
ARCHEO-LOGISCH!?
Waar tot voor kort de McCain-fabriek stond, 

stootten archeologen op een bijzonder 

beeldje: de god Mercurius. Ontdek zijn verhaal 

tijdens de tentoonstelling ‘Mercurius heront-

dekt’. En kom te weten wat de Romeinen hier 

nog meer achterlieten. 

Op 23 april, Erfgoeddag, wek je zelf eeuwen-

oude vondsten tot leven, samen met échte 

archeologen. Een belevenis voor jonge en 

oude curieuzeneuzen.

  Sint-Lambertuskerk, Boudewijnstraat 2,  
2280 Grobbendonk 
Expo van 23 april tot en met 20 oktober 2017, 
elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 
Erfgoeddag: open van 13 tot 18 uur
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STARTSCHOT  
TOERISTISCH SEIZOEN
Op zondag 30 april gonst Grobbendonk van het 

feestgedruis. Reden? Het startschot van het nieuwe 

toeristische seizoen. Eet en drink, lach en ontdek 

wat Grobbendonk voor je hele gezin in petto heeft. 

Speciaal op deze lentedag: de prachtige 'Flora en 

Aqua'-wandeling. En een stoer luchtkasteel voor jouw 

spring-in-’t-velden.

  De toeristische dienst opent zijn deuren van 11 tot 18 uur. 
De wandeling ‘Flora en aqua’ vertrekt er om 14 uur.

SHERLOCK HOLMES  
OP JE FIETS
Echte speurneus én fan van je fiets? Maak dan Bouwel 

onveilig op je tweewieler. Je krijgt dertig foto’s voorge-

schoteld. Aan jou om die mooie plekjes te vinden.  

Rijg de eureka-momenten aaneen en noteer je beste 

gok voor de schiftingsvraag. Hoe sneller je op pad 

gaat, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs. 

Succes, Sherlock!

  30 april tot en met 1 oktober 
Deelnemingsformulier bij Toerisme Grobbendonk en in het 
Kempens Diamantcentrum in Nijlen

TIP

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 

ZOEK EN WANDEL  
JEZELF WARM 
Verjaag de herfst- en winterblues.  

Grobbendonk lokt jou naar buiten voor een 

fikse wandeling. Maarrr … de fotograaf van 

de gemeente was je voor. Vogel uit waar hij 

zijn dertig stadskiekjes nam. Onthul onder-

weg zelf de mooiste verborgen hoekjes van 

Grobbendonk. En dartel vrolijk door het geel-

groen-bruine bladerdek. Of wie weet: door de 

sneeuw. Warme herinneringen verzekerd!

  30 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018 
Deelnemingsformulier bij Toerisme Grobbendonk 
en in het Kempens Diamantcentrum in Nijlen
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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 in de molen het meest werd 

vermalen.

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: zondag 14-18 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 nabootsing van een Kempense boerderij uit 

de middeleeuwen. 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: zondag 14-18 uur  

Heist-op-den-Berg? Heerlijk!
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“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  

Onze-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 … 

TIP

Of net heel vroeg, wanneer je de zon ziet opgaan.  

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: zondag 14-18 uur  
30 april en 15 augustus: 20-24 uur  
2 april: 6.30-10 uur

ROMMEL DE LUXE 
Altijd plaats voor een nieuw stuk brocante, op 

zoek naar een leuk cadeautje of zin in zelfge-

maakte 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 rommelen 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 kinder-
wagens

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

ling neemt je mee door een broekbos - gekenmerkt 

door hoge waterstand - en laat je schrieken overschrij-

den. Dat is meteen ook de betekenis van schricken: 

schrijden. Jonge essen tonen hier stoer hun zwarte 

winterknoppen. Vlier, speenkruid en luchtige anemo-

nen 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 zandakkers 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



47

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

delnetwerk 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 stemmige kerk-

weggetjes. Trappelen er kleine voetjes mee? Sla dan 

af aan de Averegten. In natuurspeelplaats Hobbeldonk 

en het speelbos plonzen je pagadders in waterplassen 

en ravotten ze in hutten. Konijnen en kippen wachten 

je op in de bioboerderij. En tijdens de lente trakteren 

blèrende lammetjes je op extra veel schattigheid. 

  Wandelkaart (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!

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 4 juni tot 13 augustus: zondag 13-17 uur

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. 17 september: zaterdag, zon- en feestdagen  
ook 10-15 uur
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TIP TOERISTENTOREN
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 Kempen. 
www.toeristentoren.be 

Herentals verovert kinderharten

FIETS- EN WANDELZOEK-
TOCHTEN
Een extra uitdaging knopen aan je wandeling 

of fietsrit? Ontcijfer raadsels en foto’s die je 

naar de mooiste plekjes van de streek leiden.

De fietszoektocht houdt je 35 kilometer in de 

ban: via Herentals, Olen en Westerlo. Liever 

wandelen? Kies dan een route in Herentals of 

Noorderwijk, telkens 5 kilometer.

Sherlock Holmes spelen kan vanaf 7 mei. 

Stuur je voor 10 september je antwoorden 

in? Dan ontvang je misschien een uitnodiging 

voor de feestelijke prijsuitreiking.

  Brochures (3 euro) vanaf 7 mei bij de dienst 
toerisme
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KAJAKKEN OP DE KLEINE 
NETE
De Kleine Nete kabbelt vredig door Herentals. 

Meevaren op die rustgevende cadans? Spring in 

een kajak: een avontuur voor jou én je kleine mat-

rozen. En llllinks en rrrechts, en llllinks en rrrechts. 

Goed zo! Maar hé, kijk ook eens om je heen. Een 

prachtig natuurtafereel glijdt aan je voorbij. 

Heb je de kapiteinspet weer afgezet? Dan lonken 

de oevers van de rivier uitnodigend. Plof neer voor 

een heerlijke picknick of geniet van een goed glas 

op een terras.

Op- en afstapplaats is De Hut: hier liggen de 

huurboten voor je klaar. 

  www.herentals.be/kajakken

NETEPARK
De kleine astronaut, prins of piraat die bij jou in huis 

woont? Die beleeft zijn heldendromen stuk voor stuk in 

het Netepark. 

De 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 minigolf-

parcours. Netepark? Een hole in one!

  Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals 
www.netepark.be
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ONTDEK HET HISTORISCHE  
CENTRUM VAN HERENTALS

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  

monumentale preekstoel. Kantel zeker eens je hoofd 

om de nóg oudere koperen luchter te bewonderen. 

  Bezoek beide kerken van mei tot eind september: Sint-Wal-
detrudiskerk van woensdag tot zondag, Begijnhofkerk van 
vrijdag tot zondag, telkens van 14 tot 17 uur

NIEUW
OP STAP IN GROEP
Breng je graag met je familie of vereniging een dagje 

door in Herentals? Alles kan: een culturele uitstap, een 

sportief avontuur in de vallei van de Kleine Nete of een 

verrassende culinaire ontdekking.

Herentals koestert kunst en cultuur
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Kijk op www.herentals.be/daguitstappen voor meer 

inspiratie. Met de aanraders op de website stel je zelf je 

dagtrip samen. 

Nog meer informatie nodig? De medewerkers van 

Toerisme Herentals bekijken samen met jou de ideale 

invulling van je trip.

OP VERKENNING IN DE STAD
In Herentals verken je het oude centrum gemakkelijk 

op eigen houtje. Spring het toerismekantoor binnen 

voor een gratis brochure en je bent vertrokken!

Op je pad kruis je de stille getuigen van een rijk 

verleden. Kijk ook af en toe naar beneden: koperen 

klinknagels verklappen of je goed zit. Met het volledige 

parcours ben je 5 kilometer zoet. Wie daar graag wat 

afstand van afsnoept, volgt het traject van 3,4 km.

  www.herentals.be/historische-stadswandeling

CITYGOLF? ALTIJD RAAK!
Golfen alleen iets voor op de green? Niet in Herentals! 

Daar sla jij je balletjes midden in het stadscentrum. 

Niet naar een saai putje, maar bijvoorbeeld naar een 

standbeeld of bank. Ga je voor negen holes of is zes 

voldoende? Eén ding staat vast: jij verkent de leukste 

hotspots op een superoriginele manier. Ondertussen 

vertelt je begeleider wist-je-datjes over Herentals, 

ideaal om mee uit te pakken op familiefeesten.

 www.herentals.be/city-golf

TIP

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

Openingsuren 
dinsdag t.e.m. vrijdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur 
zaterdag: 10-14 uur ~ zondag en maandag: gesloten 
mei t.e.m. september: zon- en feestdagen 10-14 uur

LAAT JE GIDSEN  
DOOR HET VERLEDEN
Wil je scoren met een groepsactiviteit? Boek 

dan een themawandeling. Je gids onthult  

verborgen plekjes en sappige anekdotes.  

Twee uur stappen was nog nooit zo fijn.

Duik in het religieuze of hertogelijke verleden 

van Herentals. Leer over de Boerenkrijg of 

over de ziekenzorg. Of waan je archeoloog bij 

de historische overblijfselen in de stad. Wees 

gerust: kiezen is hier niet verliezen.

Herentals toont zijn troeven ook graag aan rol-

stoelgebruikers en minder mobiele bezoekers. 

Voor hen is er een speciale route uitgestip-

peld, vraag ernaar!

  Ontdek de groeps- en themawandelingen op 
www.herentals.be/gidsbeurt.
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Herenthout is een volks dorp waar gezelligheid troef is: in de natuur, op straat en in de cafés.

SCHIPKESPAD
  Vertrek: ’t Schipke: Niemandshoek 12 ~ 2270 Herenthout 
Traject: 61 ~ 60 ~ 2 ~ 4 ~ 99 ~ 8 ~12 ~ 13 ~ 6 ~ 7 ~  
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 Kruiskensberg! Al eeuwen een bede-

vaartsoord 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 hier het 

perfecte rustdecor.

Heerlijk genieten in Herenthout
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OP CAFÉ IN OUDE HERBERGEN
Van stappen wil je happen! Honger na je tocht? Spring 

dan binnen in het Prinsenhof, een echt volkscafé met 

een eeuwenoude geschiedenis. Of kies voor ’t Schipke 

aan de Nete. Ooit boerderij en herberg samen, vandaag 

modern restaurant op een adembenemende locatie. 

Ideaal om krachten op te doen en uit te blazen. 

  Bevelsesteenweg 6 ~ 2270 Herenthout 
www.prinsenhofherenthout.be

  Niemandshoek 12 ~ 2270 Herenthout 
www.schipkeaandenete.be

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. Je hebt 

twee kansen om deze kleurrijke stoet te bekijken: de 

twee zondagen van de krokusvakantie.

  Zet je feestneus op: 11 en 18 februari 
www.peerstoet.be

STOEIEN TUSSEN DE KOEIEN
Blozende wangen en schaterlachen: dat heeft boerderij 

Loei Dolle Pret voor jou in petto. Boerin Bieke en boer 

Raf trekken alle registers voor je open: weidegolf, 

teambuilding, kinderfeestjes, … maar ook Kempen- 

en boerderijspelen en een geleid bezoek. Op afspraak 

kan álles! 

  www.loeidollepret.be

TIP

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

WERVELENDE WATERPRET
Zin in actie? Kies dan voor De Wimpe.  

In en rond deze authentieke kelderkroeg  

doet ieder zijn ding. Snuif de houtgeur op 

tussen de levensechte beelden in het Hout- 

ambachtenmuseum. Of waag je aan avontuur 

op de Kleine en Grote Nete: met kajak of kano, 

van 8 tot 25 km. 

Wie liever even verpoost in de zon, zet zich op 

het uitgestrekte terras met een streekbiertje of 

huisgemaakte maaltijd. 

Terug de weg op? Dat gaat vlot: De Wimpe ligt 

vlak aan wandel- en fietsknooppunten. 

  De Wimpe vzw, Schransstraat 28 ~  
2270 Herenthout ~ www.dewimpe.be
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Heerlijk Herselt

DE HERSELTSE HEUVELTJES
Wat Herselt gemeen heeft met Rome? Zijn zeven heu-

vels. Net als de stad van Romulus en Remus is Herselt 

omgeven door een glooiend landschap: de Venusberg, 

Molenberg en Kapittelberg, met daarnaast de Limberg, 

Suikerberg, Hertberg en Stippelberg. Geen zorgen, 

want ze zijn perfect op te wandelen en boven word je 

beloond met prachtige panorama’s. 

Dorst onderweg? In eetcafé de Mixx puf je uit bij 

een hapje en drankje. Hou zeker even halte aan de 

Sint-Servaaskerk: een knappe combinatie van gotiek 

en neogotiek. Nip je graag van een glaasje wijn? Wip 

dan even binnen in de Kapittelhoeve. Hier proef je 

heerlijke witte en rode wijn, rechtstreeks van deze 

terroir in jouw glas. Verder op je pad kruis je twee 

authentieke Kempense hoeves: indrukwekkende 

gebouwen mét geschiedenis.

  Vertrek: VTC de Mixx, Asbroek 1, 2230 Herselt 
Traject: 287 ~ 234 ~ 276 ~ 40 ~ 56 ~ 353 ~ 156 ~ 83 ~ 
289 ~ 288 ~ 287 
Afstand: 7 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers  
Wandelnetwerk: de Merode 
Terrein: afwisselend verhard en onverhard
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WEETJE IN DE MIXX
Besluiteloos voor je dagprogramma? Spring dan 

binnen in vrijetijdscentrum de Mixx. Daar pik je gratis 

een brochure met acht wandelroutes op. En vanaf eind 

april sieren twee nieuwe fietsbrochures er de rekken. 

Een fairtrade-ecocyclotour en een geschiedenisroute 

langs Herseltse knooppunten.

  www.demixx.be

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 zuivel- 

producten. 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

ELSSCHOT EN HELSSCHOT 
Dé ruwe groene diamant van Herselt? Dat is 

Helsschot. Dit prachtige natuurgebied flirt met 

de grens tussen Blauberg en Veerle-Laakdal. 

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. Kui-

er langs de waterpartijen Kwacht en de Witput 

en laat je door bospaadjes 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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  Vertrek: Parking Van Cuyck, Jan Van Cuyckstraat, 2320 Hoogstraten of aan het kapucijnenklooster,  
Dreef 42, 2328 Meersel-Dreef 
Afstand: 40 km; verkorting: noordelijke lus (27 km) en zuidelijke lus (20 km) 
Bewegwijzering: witte zeshoekige bordjes met vermelding ‘Aardbeienroute’ 
 
Gratis flyer van de vernieuwde Aardbeienroute bij Toerisme Hoogstraten

HOOGSTRAATSTE ROYALTY
Het knalrode kroonjuweel van de Kempen? De 

Hoogstraatse aardbei! Zalig zoet, subtiel sappig en 

likkebaardend lekker. 

Jaarlijks wordt er 25 miljoen kilo van deze vruchten 

verkocht. Land- en tuinbouw zijn hier onmisbaar. Dat 

en veel meer ontdek je op de Aardbeienroute. Deze 

fietstocht neemt je op sleeptouw door het historische 

centrum van Hoogstraten, de uitgestrekte Markvallei 

en het weidse platteland van de Belgisch-Nederlandse 

grensstreek. 

Hou onderweg zeker even halt bij een automaat voor 

een portie aard(bei)s paradijs! Nieuw in 2017 is het 

ommetje langs natuurdomein Den Rooy.

Trakteer jezelf en de kinderen onderweg op een over-

heerlijk hoeve-ijsje bij ’t IJsklompke. Dertig soorten 

ijs: dat wordt lastig kiezen… Van 21 juli tot en met de 

eerste week van oktober zorgt de maisdoolhof er voor 

een plezant intermezzo. De beloning voor een ingevuld 

wedstrijdformulier (3 euro)? Een bolletje ijs!

 ’t Ijsklompke, Elsakker 23a, 2328 Meerle

Heerlijk fietsen en wandelen  
in het charmante Hoogstraten
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TIP FIETSEN ZONDER 
GRENZEN
Hoogstraten weeft in 2017 al 

zijn evenementen rond het thema 

‘Grenzeloos’. Zo organiseert Toerisme 

en VVV Hoogstraten een fijne fietszoektocht langs 

de grens, voor klein en groot. Dokter onderweg het 

antwoord op 20 vragen uit. Plaats jij alle foto’s juist? 

Dan win je misschien een van de coole prijzen! 

  Deelnemingsformulieren voor 4 euro bij Toerisme  
Hoogstraten en Brasserie De Mosten, Hoogeind 74b in 
Meer, het startpunt van de zoektocht

MINIAVONTUREN
Kies een tocht uit de Kinderbeleefbox en verken Hoog-

straten op kindermaat. De erfenis van begijn  

Katharijne dompelt je pagadders onder in de Hoog-

straatse geschiedenis. Op stap met Ekstertje Klap 

laat jouw Indiana Jones het bos van Wortel-Kolonie 

besnuffelen, bespieden en aftasten. Mét een tas vol 

onderzoeksspullen en doe- en denkopdrachten.  

Expeditie Koppositie betekent avontuur op het stalen 

ros: cross met de fiets door Hoogstraten en los onder-

weg gekke raadsels op. Voor kinderen vanaf 8 jaar. 

  De Kinderbeleefbox is te koop (5 euro) bij Toerisme 
Hoogstraten.

CULINAIRE FIETSROUTE
Van fietsen krijg je … honger! Combineer je 

tocht met een sliert aan lekkernijen. Van 4 mei 

tot en met 30 september kun je elke donder-

dag, vrijdag, zaterdag of zondag op culinaire 

fietsroute. Ontdek de mooiste én lekkerste 

plekjes van de streek. En fiets van aperitief 

naar voor- en hoofdgerecht en dessert. Tel-

kens een andere zaak, telkens even heerlijk.

  Reserveer je culinaire fietsroute minstens twee 
dagen vooraf bij Toerisme Hoogstraten.
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WONDERLIJK WANDELEN
Hoogstraten nestelt zich knus tussen Antwerpen en 

Breda. In de middeleeuwen was het een belangrijk 

handelscentrum op de route tussen de Scheldestad en 

’s-Hertogenbosch. 

Vooral de zestiende eeuw was een gouden periode 

voor Hoogstraten: dat merk je wanneer je er ronddoolt. 

Struin het poëtische begijnhof in. 

Bewonder de Sint-Katharinakerk. Nog zo’n plaatje: de 

prachtige Laermolen, waar nog altijd smout, walnoot- 

en lijnolie worden gemaakt.

   Vertrek: Stadhuis Hoogstraten (KP 86) 
Traject: 86 ~ 84 ~ 81 ~ 49 ~ 50 ~ 52 ~ 83 ~ 82 ~  
84 ~ 86 
Afstand: 4,7 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Kolonies 
Terrein: overwegend verhard

Verleden inademen in Hoogstraten
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WORTEL-KOLONIE
In 1820 richtte koning Willem Van Oranje de land- 

loperskolonie Wortel op. Zijn doel? Daklozen en vage-

bonden van straat houden en hen nuttig werk geven: 

het onderhoud van het domein. Wortel-Kolonie was 

vele jaren lang een veilige thuis voor de landlopers. 

Tot in 1993 de wet op landloperij werd afgeschaft 

en de centrale gebouwen werden omgevormd tot 

gevangenis. 

Benieuwd naar het verhaal van de landlopers? Kies uit 

drie opties. Wandel met een gids door Wortel-Kolonie 

en kruip samen met hem in de huid van de landlopers. 

Download de Kolonie-app en beleef de geschiedenis 

met Lieven van Gils, ambassadeur van Wortel-Kolonie. 

WEETJE 

Of trek er zelf op uit en verken met de fiets of te voet 

de kolonie vanuit Bezoekerscentrum De Klapekster, 

een knap gerestaureerde landlopersboerderij. 

   Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, 2323 Wortel 
Open: woensdag t.e.m. zaterdag 13-17 uur,  
zondag 10.30-18 uur, groepen op afspraak 
Download de Kolonie-app gratis in Google Play of de Apple 
App Store.  
Gratis flyer van de Landlopersroute bij Toerisme  
Hoogstraten.

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! In 2018 valt de beslissing.

Infokantoor 
Toerisme Hoogstraten 
Vrijheid 149 ~ 2320 Hoogstraten ~ 03 340 19 55 
toerisme@hoogstraten.be ~ www.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: gesloten op zon- en feestdagen van 1 oktober t.e.m. 
31 maart en met Pasen.
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STILTE OP DE HEIDE
De Kalmthoutse Heide is nu officieel erkend als stiltegebied. Geen geraas van auto’s, geen gegrom van machines. 

Alleen oorstrelende stilte. Wil jij er tot rust komen? Onderstaande arrangementen fluisteren je op weg.

TOERISTENTREINTJE
Akke akke tuut tuut weg ben … jij! Vanaf de trein 

bewonder jij de mooiste plekjes van Kalmthout, elke 

zondag in augustus. Leuk voor jong en oud.

Oh: de purperen heide is in zicht, afstappen! Door dit 

hemelse stiltegebied trek je te voet verder. Klim op de 

uitkijktoren voor een magistraal vergezicht. 

Wandelknooppunten gidsen je daarna naar het 

Bijenteeltmuseum, waar je de wereld van kleine 

zoemertjes invliegt. 

En dan is er nog bezoekerscentrum De Vroente: 

natuurvoorstellingen met kijk-, luister- en 

doemomenten entertainen je hele gezin.

STAPPEN TUSSEN STATIES
Bang voor fileleed richting Kempen? Kom dan met  

de trein! Die zet je af aan de rand van de heide,  

gemakkelijker kan niet.

Wandelknooppunten verklappen de weg van station 

Kalmthout naar station Heide of omgekeerd. Wat je 

tegenkomt onderweg? Het Arboretum, het Bijenteelt-

museum, de uitkijktoren, ... En natuurlijk: oergezellige 

Kalmthout: stilte op de heide
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cafeetjes om je dorst te lessen en terug te blikken op 

een geweldige dag.

  traject langs wandelnetwerk Kempense Heide: 97 ~ 71 ~ 
69 ~ 68 ~ 67 ~ 99 ~ 14 ~ 13 ~ 11 ~ 10 ~ 9 ~ 18 ~ 19

PICKNICKEN IN HET GROEN
Een stevige wandeling bevordert de eetlust. En omdat 

een verwittigd man er twee waard is: bestel alvast je 

picknick bij de Piknikfabrik.

Beeld je in. Je vleit je neer in het gras, zon in het 

gezicht en vóór je een koffer vol lekkers. Heerlijk toch. 

Eten, drinken, dekentje, servies: in je koffer zitten alle 

ingrediënten voor een geslaagd geluksmomentje. 

Jij kiest trouwens zelf op welke heideplek je jouw 

picknick uitspreidt. Kraak de code van je koffertje  

en … genieten maar!

  www.piknikfabrik.be

TIP

 
  Kijk op www.visitkalmthout.be onder ‘Recreatie’ voor 
informatie over het Toeristentreintje, Stappen tussen Staties 
en de Steproute.

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

STEPROUTE
Vind je stappen te gewoontjes? Ga dan voor 

… steppen! Eén letter verschil, maar wel een 

totaal andere (natuur)beleving.

De ludieke steptoer voert je door de Withoefse 

Heide. Zwier lustig met je been en zoef van 

bos naar hei. Hé snelheidsduivel, vergeet niet 

te genieten van de natuurtaferelen rondom 

jou. Hou ook even halt aan het Bijenteelt- 

museum. Zit je tocht erop? Kom dan op adem 

in een nabijgelegen bistro. Met een lokaal 

biertje en een Grenspark Natuurburger ben je 

zo weer op krachten.



62

Karaktervol Kapellen

LOOPGRAVENPAD
Uit vrees voor een aanval vanuit het neutrale Neder-

land pootte ‘den Duits’ tijdens de Eerste Wereldoorlog 

een ferme verdedigingslinie neer tussen de Schelde en 

Turnhout. De restanten ervan ontdek je vandaag in het 

Mastenbos in Kapellen. Sluip tussen 70 bunkers en 

4,8 kilometer loopgraven. Méér loopgraven dan in de 

hele Westhoek. Uniek in Europa.

Het Loopgravenpad voert je langs deze militaire  

erfgoedschat. Volg de gids. Of … durf jij het in je 

eentje aan? Bij de opvallendste overblijfselen van de 

oorlog vind je infopanelen. 

  Info en reservaties: www.kapellen.be,  
grooteoorlog@kapellen.be en tel. 03 660 66 01

TIP

MET DE FIETS  
OP HET SPOOR
Ooit al gefietst óp een spoorlijn? Nee? Voor 

alles een eerste keer: trap met een speciale 

kar naar Brasschaat en terug, 10 kilometer.

Het militaire spoor voert je naar bunkers, een 

natuurdomein en de Antitankgracht. Na een 

uur arriveer je in Kamp Noord. Blaas uit op 

een terras terwijl je bengels ravotten in de 

speeltuin. Batterijen opgeladen? Smeer dan je 

kuiten in voor de terugtocht.

De fietskarren zijn groot. Er is ruimte voor 

twee trappers en drie passagiers óf voor vier 

trappers en acht passagiers. Onderweg open 

en sluit je zelf de slagbomen.

  Info en reservaties op www.spoorfietsen.be
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ASTRONOMISCHE KLOK
30.000 onderdeeltjes, 55 wijzerplaten en een treintje 

dat elk uur uitrijdt. De Smoldersklok is een huzaren-

stuk van de Putse juwelier Willem Wim Smolders 

(1923-2006): 10.000 werkuren stak hij in dit staaltje 

precisie. Je ziet de stand van de zon, maan en  

planeten. Herkent de dierenriem en sterrenregens.  

En ontdekt de getijden in Antwerpen, Oostende, 

Dover en Brest. Rep je voor dit hoogstandje naar het 

Erfgoedcentrum Van Paesschen.

  Info en reservaties: www.kapellen.be,  
toerisme@kapellen.be en tel. 03 660 66 01

ACTIVITEITEN ZAT
Kom je naar het groene Kapellen? Activiteiten genoeg 

om je te amuseren, met de hele familie, vrienden-

groep, vereniging, …

Combineer naar hartenlust: het Loopgravenpad met  

de Smoldersklok, het Blotevoetenpad met een kerk- 

bezoek, ... In de horecazaken kaart je gezellig na. 

Neem een kijkje op www.kapellen.be of contacteer de 

dienst Toerisme voor een programma-op-maat. 

BLOTEVOETENPAD
Je voeten zitten vaak verstopt: ver weg onder kousen 

en schoenen. Wat dacht je ervan om ze wat zonlicht te 

laten zien? Trappel mee op het Blotevoetenpad.

Laat houtsnippers, kiezels en dennenappels tussen 

je tenen kriebelen. En kijk hoever je kunt springen op 

blote voeten. Vergelijk je sprong met die van kleine 

en grote beesten en verzamel tegelijk weetjes uit de 

dierenwereld.

Even iets anders? Installeer je aan een picknickbank of 

trek naar het speelbos.

  Het Blotevoetenpad bij het speelbos Lievensbos aan de 
Oude Heidestraat is permanent en gratis toegankelijk.

Infokantoor 
Toerisme Kapellen 
Antwerpsesteenweg 130 ~ 2950 Kapellen 
03 660 66 01 ~ toerisme@kapellen.be ~ www.kapellen.be

Openingsuren 
maandag: 9-19 uur 
dinsdag t.e.m. vrijdag: 9-12.30 uur 
woensdag en donderdag: 13.30-17 uur (op afspraak)
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KINDVRIENDELIJK 
KASTERLEE

ZET JE SPEURNEUS OP
kKaZz krijgt de kriebels

gps-tocht voor kinderen tussen 7 en 10 jaar

kKaZz en zijn beste vriendin Tia Mia kamperen in 

Lichtaart. Wanneer ze ’s morgens wakker worden, 

kruipen er gekke kriebeldiertjes rond hun voeten.  

Tia Mia moet om ze lachen, kKaZz vindt ze akelig.  

Samen willen ze meer te weten komen over de  

beestjes. Ga je mee op ontdekking?

  Afstand: 2,5 km 
Locatie: Floreal Kempen, Herentalsesteenweg 64,  
2460 Lichtaart

Tikkie en de magische tak

Multicache voor kinderen vanaf 7 jaar

Lang geleden leefde op de Hoge Mouw een stokoude 

reuzenkoning. Op een dag werd hij erg ziek … 

Ga samen met reuzenkind Tikkie en zijn magische 

tak op zoek naar de takkenspreuk en help de koning 

genezen. Spoor met een hand-gps acht verborgen 

locaties op in de bossen van de Kastelse Hoge Mouw.

  Afstand: 3 km 
Vertrek: parking Natuurdomein Hoge Mouw, Holle Weg, 
2460 Kasterlee

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 Toerisme Kasterlee 
 
Download de app ‘Pumpkin Attack Kasterlee’ gratis in de 
Google Play Store of de Apple App Store. 
Gebruik je eigen smartphone of huur er een bij Toerisme 
Kasterlee voor 15 euro (2 dagen vooraf reserveren).  
Kijk op www.visitkasterlee.be voor meer kinderactiviteiten 
of haal de gids met toffe gezinsuitstappen gratis af in het 
infokantoor van Kasterlee.

Op-en-top vakantiegevoel in Kasterlee

WEEKEND MET  
KINDERSTREKEN
Even weg van de drukte, tijd maken voor 

elkaar en zonder reden de slappe lach krijgen. 

Tijdens een ‘weekend met kinderstreken’ 

komt je gezin op de eerste plaats. Geniet met 

je kinderen van een avontuurlijke uitstap naar 

keuze. Van een gezond en creatief ‘kinder- 

menu met streken’. En een zalige overnachting 

in een familievriendelijke omgeving. Getest en 

goedgekeurd door kleine avonturiers! 

  www.visitkasterlee.be
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KABOUTERBERG
Op de Kempense Heuvelrug vind je een héél bijzonder 

plekje: de Kabouterberg. Volgens oude verhalen van 

Kastelnaars wonen hier de échte kabouters.

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

Kom dan eens naar een dagvertelling. Samen met 

een vertelster en andere kinderen gaan ze op zoek 

naar het kabouterhuis. 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 elke zondag in september (behalve de tweede zondag) 
en oktober.  
Start: 14 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’. 

Waar komen de Kastelse kabouters vandaan? Trouwen 

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

je wandeling!

  Huur voor deze wandeling een smartphone bij Toerisme 
Kasterlee voor 10 euro (2 dagen vooraf reserveren).  
www.visitkasterlee.be

KOM NAAR DE  
KABOUTERDAG
Groot feest op zondag 10 september, want 

dan verjaart de kabouterkoning. Kom mee 

vieren! Een hele dag kan je deelnemen aan de 

vertellingen en je laten grimeren als een echte 

kabouter. En natuurlijk geen feest zonder … 

hapje en drankje. 

  Prijs: 3 euro per persoon ~ www.kabouterdag.be



66

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 we-

gen 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 halt in drie brasserieën: voor 

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 (inclusief 1 consumptie bij het 
hoofdgerecht)

TIP

Op-en-top vakantiegevoel in Kasterlee

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

voor een landelijke rit door Kasterlee en Geel. 

Geniet onderweg van dagverse producten die 

je zelf oppikt bij lokale handelaars. Broodjes, 

beleg, dessert, … Smullen maar! Op het 

einde van de rit heb je ongeveer 45 kilometer 

in de benen.

  Van 1 mei tot en met 30 september 
Reserveer de tocht bij Toerisme Kasterlee. 
Volwassenen: 12,50 euro; kinderen: 9,50 euro
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WINTER: STAPPEN MAAR …!

TIP WANDELEN MET SMAAK
De Kempen staan bekend om hun wondermooie wan-

delnetwerken. Klassieker die je moet doen?  

De Kempense Heuvelrug. Trek je stapschoenen aan 

en betreed mooie bospaadjes. Je knapzak mag je 

thuislaten. Kies voor echte culinaire verwennerij: drie 

brasseries serveren je afwisselend voor-, hoofd- en 

nagerecht. Zo kom jij je tocht gemakkelijk door!

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

Infokantoor 
Toerisme Kasterlee 
Markt 13 (vanaf oktober: Markt 42) ~ 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 9-14 uur

LEKKER AVONTUURLIJK 
Zin om in de huid van inspector Morse,  

professor T of Poirot te kruipen? 

Neem dan deel aan de culinaire gps-zoektocht 

en dokter uit wat er met Rik Vanhier gebeurde. 

Hou onderweg halt in drie brasseries voor 

overleg met je medespeurders. Deze wandeling 

is 6,5 km lang en duurt 5 uur.

  Vanaf 1 oktober 
Reserveer de tocht bij Toerisme Kasterlee. 
Prijs: 40 euro per persoon
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KLOMPENMUSEUM 
Once upon a time was Laakdal dé draaischijf voor de 

klompennijverheid. En daar zijn ze trots op.  

De inwoners 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 

kleurrijke schoeisel en zoek jouw favoriet. Helemaal 

fan van je folkloristische stappers? Neem dan een 

paar mee naar huis.

  Hoeve Den Eik, 3, 2431 Laakdal  
(gps: Herseltsebaan 2, 2430 Herselt) 
www.klompenmuseum.be 
Open: april t.e.m. oktober, elke zaterdag en zondag 13.30-
17.30 uur

TIP

Koning op klompen in Laakdal

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. 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! 

  Open: april t.e.m. oktober, elke zaterdag en 
zondag 13.30-17.30 uur (start tot 17 uur) 
Juli en augustus: woensdag t.e.m. zondag 13.30-
17.30 uur 
Gratis bezoek Klompenmuseum en  
Klompenbelevingspad op Erfgoeddag (zondag 
23 april)
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ROBIJN VOOR LAAKDAL
1977: Vorst, Veerle en Eindhout versmelten 

tot de gemeente Laakdal. Aan elkaar gerijgd 

door de Laakrivier. In 2017 viert de gemeente 

dit 40-jarige jubileum met een jubileum-

fietszoektocht: van 15 juni tot 15 september. 

Op 10 september zet de Open Monumen-

tendag Laakdal in de kijker. En op 25 en 26 

november staan de opening van het nieuwe 

gemeentehuis én de Merodehappening op de 

agenda. Feest!

 Volledig feestprogramma op www.laakdal.be

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

VVV-Toerisme biedt je een mooi pakket wandelin-

gen 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 welverdiende rust in een van de horeca-

zaken in de buurt.

  www.laakdal.be

TIP

APP-AVONTUUR!
Help, buitenbaas Robin heeft hulp nodig in zijn natuur-

gebied! Download de app Vossenstreken, kies route 

‘De Merode’ en sla met de hele familie de handen 

ineen. Start je avontuur aan Afspanning Den Eik. Aan 

de hand van leuke opdrachtjes leer jij het bos en zijn 

bewoners beter kennen. En steek je toffe weetjes op 

over de geschiedenis van domein de Merode! 

 www.vossenstrekenapp.com. 

FIETS HET VERLEDEN IN
Koester jij vervlogen tijden? Dan is de Erfgoedroute 

jouw ding. Peddel langs de heilige huisjes en hou halt 

aan het Trichelbroek, de parel van Laakdal. Vanuit de 

kijkhut aan dit moeras spot je gevederde vrienden. 

Verderop kapselen linden de 16de-eeuwse Sint-Bavo-

kapel in, ooit een befaamd bedevaartsoord. Ook Kas-

teel Meerlaer is een hotspot: herken jij het Wazinghuis 

uit tv-serie ‘Wij, heren van Zichem’?

  Brochure Erfgoedroute bij Toerisme Laakdal

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
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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 maaltijd- 

vouchers op zak. Dankzij een stevig ontbijt op de  

Grote Markt leg je alvast een goeie fond. Daarna fiets 

je naar je voor-, hoofd- en nagerecht.

De route? Aan jou de keuze:

•  Lier-Herenthout-Oelegem-Lier: volg een groene 

route tot aan het Vrieselhof (56 km)

•  Lier-Herentals-Lier: trap langs waterlopen en 

landwegen (62 km)

  Van 30 maart tot 1 oktober 

Vertrek: Grote Markt 58, 2500 Lier 

Volwassene: 35 euro; kind tot 10 jaar: 20 euro (exclusief 

drank) ~ Tot 6 personen hoef je niet te reserveren. 

www.visitlier.be

BRONZEN WOENSDAGEN  
BIJ DE BEIAARD
De beiaardier? Die voelt zich thuis in Lier. Elke woens-

dag in juli en augustus klimt er een internationale 

klepper in de Sint-Gummarustoren. 

Lier, een plezier voor de levensgenieter
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ECOLOGISCH: GROEN EN DUURZAAM

1 ~ 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 Visit Lier en de 

milieuverenigingen Velt en Transitie Lier.

2 ~ NIEUW:  Fair Trade Eco Fietstour Lier-Berlaar

Met de fiets bol je van de ene naar de andere  

eerlijke locatie. Eerlijk? Ja, want duurzame 

voeding en fairtradeproducten spelen de hoofdrol. 

Proef en koop erop los. En bewonder ondertussen 

de toeristische kleppers op je pad.

  Vraag naar de twee fietsbrochures met routebeschrij-

ving bij Visit Lier, Grote Markt 58. www.visitlier.be

Geen fiets? Geen probleem!

Huur een fiets, tandem of trottinette bij Fietspunt 

Lier naast het station, Leopoldplein 32 of gebruik 

een Blue Bike. In Lier zijn er drie Blue Bike  

locaties: Leopoldplein, Veemarkt en Aarschotse-

steenweg (Cultuurcentrum De Mol).

Aanschouw hoe hij zich meester maakt van dit  

magistrale 18de-eeuwse instrument. 

Om 18.30 uur start de rondleiding in de klokkentoren 

en sla je een praatje met de beiaardier in zijn heilig-

dom. Om 20 uur spits je je oren voor hemelse klanken 

uit 52 klokken. 

  Reserveer op www.visitlier.be.
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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  
info@visitlier.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

HIGHLIGHTS IN LIER

ZONDAGSE  
THEMAWANDELINGEN
Weet je niet wat te doen op zondag? Een stadsgids 

neemt je op sleeptouw.

En toen kwam Willem …

Ontdek alles over Lier tijdens het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden. En over Willem I.

  14 mei

Melk de dag, op stap met Pallieter

Geniet net als Pallieter van het Lierse leven met een 

hapje, drankje en … filmfragment.

 11 juni en 30 augustus

Beklimming van de Sint-Gummarustoren

Klim naar de top van de beiaardtoren. Op 80 meter 

hoogte wacht je een prachtpanorama.

 25 juni en 15 oktober

Smaken van Gummarus

Maak kennis met Sint-Gummarus, patroonheilige van 

Lier. En proef van zijn bier en kaas.

  9 juli

Historische stadswandeling

Wist je dat Lier twee UNESCO-sites telt? Duik in het 

historische erfgoed van de stad.

  24 september

Volkswandeling

Alles over het volksleven van vroeger en oude stads-

legendes. Een accordeonist nodigt je uit om Lierse 

volksliedjes mee te zingen.

  8 oktober

Lier, een plezier voor de levensgenieter
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NIEUW
GRAFFITIWANDELING LIER UP
Ontdek de kleurige muurschilderingen van de Lierse 

graffitikunstenaar Joachim en zijn kompanen.

  28 mei en 27 augustus

NIEUW
FAIR TRADE ECO FIETSTOUR
Volg de gids op deze fietsroute naar Koningshooikt en 

Berlaar.

  6 juni om 13.30 uur

OP ONTDEKKINGSTOCHT
Lier in eigen tempo ontdekken? De app ‘Lier, stad aan 

de Nete’ loodst je langst 25 bezienswaardigheden in 

de Pallieterstad. 

Het parcours vormt een lus van 5 kilometer: je kiest 

zelf waar je start en stopt. Lier laat ook avontuurlijke 

kinderen en jongeren niet op hun honger zitten. Down-

load een digitale zoektocht op je smartphone en ga op 

pad:

•  Help schaapje Lily in Lier: Lily is 

haar lammetje kwijt. Vind jij het terug 

in de grote stad? (8 tot  

12 jaar)

•  Pallieter en de queeste naar ge-

luk: de blauwdruk voor geluk maakt 

iedere Lierenaar tevreden. Maar is 

nu verdwenen … (tot 16 jaar)

  Download de gratis Ojoo-apps in de Apple App Store en 
Google Play. Ook offline beschikbaar.

VOLLEMAANWANDELING
Een ‘specialleke’: deze avondtocht dompelt je onder in 

het duistere verleden van Lier. Ssssspannend!

De wandeling is eenmalig: op vrijdag 6 oktober tussen 

20 en 22 uur.

  Themawandelingen van 14 mei tot 15 oktober. Vertrek om 
14 uur. Prijzen variëren naargelang het thema.  
Reserveer op www.visitlier.be.

NIEUW

VOETBALLEN IN DE STAD
Balletje aan de voet, dribbelen en … goal 

goal goal! In Lier verplaatst voetbal zich van 

het stadion naar het oude centrum. 

De hype luistert naar de naam City Soccer. 

Splits je op in twee teams. Mikt jouw ploeg de 

bal het vaakst tegen de stadstargets? En zijn 

jullie ook de beste in andere doeopdrachten? 

Dan ben jij de champion! Met deze activiteit 

scoor je ongetwijfeld bij familie, vrienden en 

collega’s.

  20 euro per persoon. Reserveer via  
info@ontpop.be of www.ontpop.be.



74

NIEUW

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?!

  25 euro per persoon. Reserveer via info@sup-school.com 
of www.sup-school.com.

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.citybeergolf.be

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

Bezoek het imposante nieuwe infokantoor Visit Lier in de 
voormalige raadzaal van het historische stadhuis op de Grote 
Markt.

Openingsuren 
Van 1 april t.e.m. 31 oktober: 
maandag t.e.m. vrijdag: 9-16.30 uur 
zaterdag, zon- 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 
zaterdag-, zon- en feestdagen: gesloten

CULINAIR GOLFPLEZIER
Beetje met de golfstick swingen, beetje lek-

kernijen proeven: een gedroomde combinatie? 

Culi Golf maakt ze waar! Lier stippelde  

twee culinaire golftochten uit, telkens met  

zes holes:

•  Culi Golf Pallieter: verwen je smaakpapillen 

met heerlijke kazen, Lierse vlaaikes en prali-

nes en het streekbiertje Den Strooien Hoed.

•  Culi Golf Sweet Chocolate: zoetekauwen 

aller landen verenigt u. En volg je neus - of 

de golfballetjes - naar drie chocoladespeci-

aalzaken in Lier. Njammie!

  26,50 of 28,50 euro per persoon. Reserveer op 
www.culigolf.be 

Lier, een plezier voor de levensgenieter
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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 ~ 1 ~ 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 …

BESCHERMDE 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 borst- 

beelden van drie historische figuren in de gevel van 

het voormalige gemeentehuis.

Lille, als wandelen je lief is!
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WINDMOLEN IN STORMEN 
STERK

  Knooppunt: 69

Graanwindmolen In Stormen Sterk is een van indrukwek-

kendste van het land. Hij werd opgetrokken in 1837, na-

dat 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 

erfgoed ging ontfermen. Sinds 2014 staat de witge-

kalkte ‘In Stormen Sterk’ 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 gele-

den? 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 
de Vlaamse Molendag (zondag 30 april)

TIP

WANDEL IN HET SPOOR 
VAN WO II
De Tweede Wereldoorlog sloeg extra fel toe in 

de Lilse deelgemeente Gierle. Twee wande-

lingen maken die periode opnieuw tastbaar. 

Knoop je bottines en herbeleef hoe Gierle 

werd getroffen.

De Luftwaffe bestookte het centrum van Gierle 

al op de tweede dag van de oorlog. Trieste  

balans: 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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TIP

FIETSDRIELUIK ‘KOMISPRUUVE-
BAOSMOEMOE’
Geen betere chef-kok dan … os moemoe! In Lille 

geniet je van overheerlijke hapjes op grootmoeders 

wijze. Al zul je eerst wat calorieën verbranden. Want 

Komispruuve … trakteert jou ook op een onvergetelij-

ke fietstocht door het mooiste groen van Lille en Malle. 

Fiets van het ene proevertje naar het andere, ontdek 

onbekende hoekjes en neem plaats voor de lens van 

de photographe van weleer. Kortom: wie lekker wil 

fietsen, laat Lille niet links liggen! 

  zondag 16 juli ~ vertrek tussen 9 en 13 uur ~ 5 euro 
www.landvanplaysantien.be

Familiefun in Lille

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.

“Ken je het wonder dan niet misschien? Het 

wonder van nonkel Jan?” 

 

Uit ‘Het wonder van de Hegge’, een verhaal 

van de kinderbundel ‘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. 
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TIP

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: 8.30-12 uur

DE 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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50 JAAR GELEDEN
TOEN DE TORNADO  
TEKEERGING …
25 juni 1967: Oostmalle davert op zijn grondvesten. 

Een tornado raast door het dorpscentrum en laat een 

spoor van vernieling achter. 

Meer dan 135 huizen vallen in puin. Het schip van de 

Sint-Laurentiuskerk is verwoest. De torenspits wegge-

blazen. Als bij wonder overleeft iedereen de ramp. 

In 1973 krijgt Oostmalle een nieuwe kerk. En in 1980 

wordt de toren gerestaureerd. Vandaag vormt die een 

prominente getuige van die gitzwarte 25 juni.

In 2017 is de ramp 50 jaar geleden. De gemeente 

staat er het hele jaar bij stil met tal van activiteiten.  

Jij ook?

  Volledig herdenkingsprogramma op www.tornadomalle.be

WEETJES

Machtig mooi Malle

DRIE WIST-JE-DATJES
In 1643 laat pastoor Sophie twee klokken 

gieten door de gebroeders De Clerck uit  

Mechelen: een van 600 kg en een van  

300 kg, gemaakt uit ‘de allerbeste klokspijse’. 

Helaas: bij een torenbrand in 1683 smelten 

ze als sneeuw voor de zon. Groter en beter, 

dacht de nieuwe pastoor. Hij liet Melchior De 

Haze een klok van 1380 kg gieten. Met op-

schrift: ‘Van tempeest, blixem en alle ongeval 

beschermpt voortaen Maria dees prochie van 

Oostmal'. En zo geschiedde, tot de tornado 

toesloeg …

137 gebouwen stortten in en honderden 

mensen raakten gewond. Verbazingwekkend 

genoeg vielen er geen doden.

Niet enkel Malle werd op 25 juni 1967 opge-

schrikt door een tornado. Ook Boezinge en het 

Nederlandse Chaam en Tricht werden die dag 

getroffen.
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TORNADOWANDELING
Zien welke ravage de tornado aanrichtte? Volg de 

Tornadowandeling. Die voert je langs de getroffen 

delen van het dorp. 

Natuurlijk is veel schade ondertussen hersteld, geluk-

kig maar. Toch zuigen foto’s, video’s en geluidsfrag-

menten je mee in het stormgeraas van weleer. 

Op je smartphone ontvang je nog wervelende info. 

Houd je maar vast aan de takken van de bomen.

  Vertrekplaats: Tornadotoren 

Wandelroute  

Infobord   

De foto’s staan van 26 maart tot en met 31 december in 

het straatbeeld. 

 

Gratis flyer met satellietfoto en trajectbeschrijving bij 

Toerisme Malle. 

1967 2017
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Machtig mooi Malle

TORNADOTENTOONSTELLING
Hoe ontstaat een wervelwind? En met welke impact 

slaat hij toe? Nu nog een vraag, straks een weet! Want 

op de Tornadotentoonstelling geeft de wetenschap al 

haar geheimen prijs.

Uiteraard zoomt de expo in op de rampzalige doortocht 

in Malle. Wat bleef er nog over van het dorp toen? Drie 

thema’s komen aan bod in de tentoonstelling: de kerk, 

de tornado in de media en de tornado als natuurfeno-

meen.

  De expo is in juni te bekijken op drie locaties: Kasteel de 
Renesse (Lierselei 30), Sint-Laurentiuskerk (Dorpsplaats) 
en De Notelaar (Lierselei 17-19)

TORNADOTOREN
Hoge torens vangen veel wind. De torenspits van de 

Sint-Laurentiuskerk? Die werd in 1967 genadeloos 

van zijn sokkel geblazen: vier eeuwen geschiedenis 

weg in luttele seconden.

In 1980 herrees de toren uit het puin. Als stille getuige 

van de Malse veerkracht. Zin om dit monument te 

bezoeken? Schaar je achter de gids. Hij geeft een 

woordje uitleg bij de expo en voert je mee naar boven. 

Waar je wordt getrakteerd op een magistraal uitzicht 

dat kilometers ver reikt.

  Torenbezoek mogelijk het hele jaar ~ reservatie via  
toerisme@malle.be of 03 310 05 14 
Prijs: 20 euro voor maximaal 20 personen 
Ter gelegenheid van de Tornadoherdenking wordt van 
26 maart tot 30 juni een belevingsruimte in de toren 
geïnstalleerd.

HERDENKINGSWEEKEND
In 1967 verwelkomt het gezin Kenis zijn zevende zoon: 

Boudewijn, genoemd naar zijn koninklijke peter.  

Op 25 juni wordt hij boven de doopvont gehouden. 

Vele dorpsgenoten zijn getuige van het geluksmoment. 

Maar ze zijn nog maar net buiten of de tornado blaast 

de kerk omver … 

Exact 50 jaar later organiseert Malle een herdenkings-

weekend. Malle zingt het feestweekend op gang met 

een wervelend concert. Op vrijdag 23 juni schrapen de 

leden van alle lokale koren hun keel. 

Woon op zondag 25 juni een eucharistieviering bij in 

de getroffen kerk en nadien het dorpsfeest in ware  

sixties-stijl. Beklim de Tornadotoren, word wijzer 

tijdens de tentoonstelling of stap de geschiedenis in 

met een wandeling.

  Op en rond de Dorpsplaats in Oostmalle.
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NIEUW
LEKKER STAPPEN LANGS  
DE ABDIJ
Het terrein rond de trappistenabdij is een prachtig 

stapdecor. Een digitale wandeling loodst je langs de 

leukste locaties.

Vertrekken doe je in Café Trappisten. Daar is gratis 

wifi: ideaal als je de wandeling last minute wilt down-

loaden. Klaar? Knoop je veters stevig voor 4 kilometer 

langs dé symbolen van de abdij: kaas, brood, het 

boerderijleven, … Geen bier dan? Natuurlijk wel! Die 

Westmalle heb je dik verdiend na een uurtje stappen. 

Schol!

KALENDER 2017

Infokantoor 
Toerisme Malle 
Antwerpsesteenweg 246 ~ 2390 Malle ~ 03 310 05 14 
toerisme@malle.be ~ www.toerisme-malle.be 
 
Openingsuren 
1 juni t.e.m. 30 september 
weekdagen: 9-12 en 13-16 uur 
weekends: 9-12 uur 
1 oktober t.e.m. 31 mei 
weekdagen: 9-12 en 13-16 uur

•  21 april t.e.m. 30 september: Culinair 

fietsen 

• 1 mei t.e.m. 30 september: Fietszoektocht 

• Juli en augustus: Schatten van Vlieg 

• 16 juli: Fietsdrieluik in Lille en Malle 

•  30 juli: Fietsdrieluik in Zoersel en  

Zandhoven 

• 6 augustus: Fietsdrieluik in Ranst 

• 27 augustus: Oogstfeest 

• vanaf 20 oktober: culinair wandelen 

  Meer info op www.toerisme-malle.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 kunstwerken 

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

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

Meerhout?
Meer kunst en meer muziek dan elders!
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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 geschiede-

nis van de wijk Weversberg (tussen KP 67 en 65). 

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

sens tegen. Een eerste keer in speeltuin Kinderweelde. 

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.

IN DE KIJKER 

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 

op het Marktplein. Voor je het weet, sta je mee  

te neuriën en te wiebelen op je - al dan niet 

ingetogen - dansbenen. En dat helemaal gratis!

•  30 juni: K.H. De Vredezonen

•  8 juli: Harmonie Kunst na Arbeid

•  11 juli: Orbis Musicana

•  11 augustus: Jeugdensemble Yota

•  1 september: K.H. De Nethezonen

•  2 september: Meerhouts Percussie Orkest

•  9 september: Harmonie Sint-Jorisgilde

•  10 september: KDOEM 

Op 19 augustus staat het Marktplein helemaal 

op stelten tijdens de Kattenfeesten, een 

groots volksfeest met muziek, straattheater en 

animatie.

  www.meerhout.be

Infokantoor 
Toerisme Meerhout 
Markt 1 ~ 2450 Meerhout 
014 24 99 28 ~ info@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
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LANDLOPERSKOLONIE 
In de voormalige Landloperskolonie van Merksplas 

kuier je vlot een dag rond. In de middeleeuwen hield 

de overheid armoezaaiers en criminelen van de straat 

door ze in het provinciale tuchthuis van Hoogstraten 

aan het werk te zetten. Ten tijde van de Verenigde 

Nederlanden (1815-1830) richtte Johannes van 

den Bosch in Merksplas en Wortel de Maatschappij 

van Weldadigheid op, vanaf 1870 de Rijksweldadig-

heidskoloniën in België. In 1993 verdween de wet op 

landloperij. 

Via dreven, verspreid over 600 ha beschermd land-

schap, stap je nu door het voormalige justitiedorp. 

Langs de Grote Hoeve, het schooltje, de Landloperska-

pel, … Géén grijze bedoening: het domein is bezaaid 

met akkers en weiden, omzoomd door een beboste 

ringwal en ‘bekraterd’ met kleiputten. Het herbergt nog 

altijd een van de grootste strafinrichtingen van België 

en een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Merksplas-Kolonie is - net als Wortel-Kolonie en vijf 

Nederlandse landloperskolonies - UNESCO-wereld- 

erfgoedkandidaat in 2018. De restauratie van de 

Landloperskapel en Grote Hoeve verloopt spoedig. Bij 

het begin van de zomer openen het bezoekerscentrum 

en de brasserie!

BEGRAAFPLAATS
IJzeren spijlenwerk met erbovenop een granaat-

appel… Die poort tref je 500 meter voorbij de 

strafinrichting. De granaatappel symboliseert de 

‘onderwereld’ en is dan ook de landlopersbegraaf-

plaats. Ze liggen er onder kleine witte kruisen met een 

volgnummer. Een brandmerk voor de ‘vagebondjes’: 

geleefd en gestorven als een nummer aan de rand van 

de maatschappij.

Aan de overkant beland je op het zogenoemde 

pestkerkhof. Op beide begraafplaatsen werden tijdens 

de Eerste Wereldoorlog landlopers en ‘gedwongen 

vluchtelingen’ begraven die stierven aan de Spaanse 

griep. De bijnaam ‘kerkhof van de zwevende kruisjes’ 

dankt de begraafplaats aan het feit dat er maar twaalf 

houten kruisjes werden gebruikt. Voor elk nieuw graf 

werd het oudste kruisje verplaatst. Tot het dagelijkse 

dodental zo opliep dat de kruisjes wel leken te zweven.

In de ban van Merksplas
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GEBOEID DOOR HET MUSEUM 
De Landloperskapel? Dat is een groot, ruim en  

eclectisch samenraapsel van bouwstijlen: van 

neoromaanse elementen tot industriële stalen bogen. 

Vandaag evenementenhal én locatie voor het  

Gevangenismuseum. Hier waan je je zélf een gede-

tineerde of landloper, dankzij levensechte taferelen, 

objecten en schetsen. Wandel hier binnen en laat je 

overrompelen door het gevangeniswezen. Een  

realistische belevenis die niemand onberoerd laat. 

  Landloperskapel, Kapelstraat, 2330 Merksplas  
www.gevangenismuseum.be

KALENDER 2017
•  23 april: Opening Toeristisch Seizoen en Erfgoed-

dag, met begeleide fietstocht ‘Kerieuzeneuzen in 

toeristisch en zorgzaam erfgoed!’

•  6 juni: begeleide wandeling ‘Weldadigheidspad’ 

•  27 augustus: fietshappening ‘De Schakel’ 

•  2 en 3 september: wandeltweedaagse Land van 

Mark & Merkske

•  17 september: begeleide wandeling ‘In de sporen 

van de Polar Bears’ 

•  8 tot 15 oktober: wandelweek

•  16 december 2017 tot 7 januari 2018: kerst- 

wandelingen Merksplas/'t Zwart Goor/Zondereigen 

•  26 december: kerstlichtjestocht ‘Christmas by night’

  Meer details op www.toerismemerksplas.be

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

Openingsuren 
Van 1 april t.e.m. 30 september 
maandag: 9.30-12.00 uur ~ dinsdag t.e.m. vrijdag:  
9.30-12 uur en 13-15.30 uur ~ zaterdag: 9-13 uur  
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart 
maandag t.e.m. vrijdag: 9.30-12 uur ~ dinsdag en donderdag 
ook 13-15.30 uur 

VOEL JE VRIJ: TE VOET OF 
OP DE FIETS 
Zwerf langs het Vagebondjes- of Ontsnap-

pingspad in de sporen van de landlopers.  

De gevangenis en begraafplaats doen je  

verstommen, vredige akkers en visvijvers 

geven je nieuwe adem. 

De Landlopersroute start aan de Landlopers-

kapel. Tussen de voormalige koloniën van 

Merksplas en Wortel bevrijd je jezelf van alle 

zorgen en kom je langs het illustere  

Gelmelslot. Hier schoven ooit eminente gasten 

zoals Keizer Karel aan tafel. Verderop sluit 

Wortel-Kolonie je in haar groene armen. Laat 

je bedwelmen door dit prachtige natuurgebied 

en piep binnen in de originele cipiershuisjes. 

De fietstocht volgt verder de Markvallei, met 

onderweg Merksplas’ meest idyllische plekje: 

het Carons Hofke. Hier stond ooit de motte-

burcht van de Heer van Merksplas.

  Flyers van Vagebondjes- en Ontsnappingspad en  
Landlopersroute bij Toerisme Merksplas en op  
www.toerismemerksplas.be 
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ABDIJ POSTEL 
In Postel stoot je op de prachtige norbertijnenabdij. 

Broeders met hagelwitte habijten zijn er omsingeld 

door majestueuze 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 nor-

bertijnen - namen hier in de twaalfde eeuw hun intrek. 

Kies voor een geleid bezoek aan de toonzaal van de 

wereldvermaarde abdijbibliotheek. Miniaturen, wiegen-

drukken, de eerste prints van Plantijn, … Ze worden 

vakkundig door een gids toegelicht.

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

TIP

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 uur aan het witte poortgebouw 
Prijs: 6 euro, jonger dan 18 jaar 3 euro, jonger 
dan 6 jaar gratis 
Op andere tijdstippen rondleidingen met gids 
mogelijk op aanvraag bij www.visitmol.be
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ZONDAGSE DIERENMARKT 
De Molse dierenmarkt wordt in de volksmond 

‘konijnenmarkt’ genoemd. Maar er wachten veel 

meer beestjes op jou! Al meer dan honderd jaar 

pronken professionele en gelegenheidshandelaars 

er met hun pluimvee, vissen, vogels en zelfs 

knaagdieren. 

Een gezellige traditie die honderden bezoekers uit 

binnen- en buitenland lokt. Beestig leuk, jij komt 

toch ook?

  Op het Rondplein en in de Corbiestraat van 8 tot 12 uur 

KAAS- EN STREEKPRODUCTEN-
MARKT 
Ben jij een smulpaap? Dan is de Kaas- en Streek-

productenmarkt in de Abdij van Postel helemaal jouw 

dada. 

Meer dan dertig standjes spreiden er artisanale lek-

kernijen tentoon. Van rijen streekkazen over confituur 

tot mattentaart. Kleine beetjes regionale hemel in de 

warme sfeer van de abdij. 

  Abdijlaan 16, 2400 Mol 
zondag 28 mei van 10 tot 18 uur

TIP

SMIKKELROUTE
Hou jij van fietsen én van lekker eten? Dan past de 

Smikkelroute precies in jouw straatje. Van 1 mei tot en 

met 30 september 2017 peddel jij een culinaire route 

af via de fietsknooppunten, dankzij de dienst toerisme 

en enkele Molse horecazaken. 

Laat je naar unieke plekken loodsen en kom tussen-

door op adem met hemelse gerechten. 

  Meer info en reserveren? Toerisme Mol, tel. 014 33 07 85, 
toerisme@gemeentemol.be en www.visitmol.be
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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 harten-

lust op de waterspeeltuigen en rond de fonteinen. 

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 

kabelbanen, levende bruggen, … en een vijftien meter 

hoge buisglijbaan! Even de andere kant opkijken, 

mama’s! 

Het Zilvermeer pakt bovendien uit met een gloed-

nieuwe waterspeeltuin. Een paradijs voor kleuters en 

peuters, met of zonder rolstoel. Kleurrijke bloemen, 

bomen en ringen spuiten water en doen je bengels 

schateren van plezier!

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 

uitzonderlijk hoge kwaliteit. Dat ontdekte een 

Waalse schipper in de negentiende eeuw …  

per toeval! Hij nam een staaltje van een 

zandhoop - 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 wit-

zand? Bezoek de interactieve tentoonstelling 

van Quartz Experience.

  Blauwe Keidreef 5, 2400 Mol 
Open: juli en augustus: dinsdag en donderdag 
9.30-17.30 uur, zondag 13-17 uur en op afspraak
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TIP
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 verras-

sing! 

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

een gps of smartphone en ontrafel de Mol Code. Dit 

geocachingspel download je op je eigen toestel of je 

huurt er eentje bij de dienst toerisme. Enthousiaste 

verhalen verzekerd in de wagen naar huis!

  Meer info? www.visitmol.be

KALENDER 2017

Infokantoor 
Toerisme Mol  
Markt 1a ~ 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, zon- 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 ~ Postelsesteenweg 100, 2400 Mol

Meer moois in Mol? Dat ontdek je op deze 

evenementen: 

• 8 juli: Ketnet Zomertour

• 5 en 6 augustus: Mon Mol Martre 

• 24 augustus: Mol Feest

• 27 augustus: Alles Kids 

• 2 september: Lichtstoet Rozenberg 

• 15, 16 en 17 september: Foodtruckfestival

• 23 september: Lichtstoet Ginderbuiten 

• 10 december: Kerstmarkt

• 15 december: Wintersfeer op het Zilvermeer

VisitMol VisitMolVisitmol
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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. 

Vandaag is Nijlen nog altijd de trotse erfgenaam van 

de diamant. 

IN DE KIJKER

Je bezoekt het Diamantcentrum in Nijlen met openge-

sperde ogen. 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 Nijlens Schijfke of zet 

het nieuwe streekbier ‘Viswijf’ aan je lippen. 

Heb je nood aan een beetje frisse lucht? In het  

Diamantcentrum vind je ook wandelroutes en fiets-

kaarten om je uitstap voort te zetten.

  Kempens Diamantcentrum 
Spoorweglei 42 ~ 2560 Nijlen 
www.briljantekempen.be

Diamant in Nijlen

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

vast uit de hemel gevallen! Daar heb je het 

mis: een eeuw 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. Je kijkt er naar 

de glansrijke geschiedenis van Nijlen.  

En die … is bijzonder! Je loopt tussen de muren 

van de zowat laatste vooroorlogse slijperij 

uit de streek. Bovendien het tienduizendste 

beschermde monument van Vlaanderen.

  Kempens Diamantcentrum 
Spoorweglei 42, 2560 Nijlen 
www.briljantekempen.be
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TIP 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 flyer is verkrijgbaar in het Kempens Diamantcentrum.

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 work-

shop. Zijn je kinderen erbij? Stuur ze op een 

onvervalst avontuur. 

Op de website scroll je door tal van activiteiten 

in de diamantgemeente. Blijf up-to-date en 

hou www.briljantekempen.be in de gaten.

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 
zaterdag: 10-16 uur 
elke eerste zondag van de maand: 10-16 uur 
gesloten op feestdagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar
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Ontelbaar veel wandelroutes en een originele fietstocht 

met cartoons. Een verhaal over een pot met drie oren 

en nostalgie van de bovenste plank. Olen houdt je in 

de ban!

IN DE KIJKER

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 dorps-

plein.

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

Olijk dorp, dat Olen!

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.



95

FIETSZOEKTOCHT  
MET CARTOONS
Sta je graag op de trappers? 

Haal je stalen ros van stal voor 

de Olense fietstocht. Of beter: 

fiets-zóék-tocht. De mooiste 

paadjes en traagste wegen? Die 

ontdek je door raadsels op te 

lossen. Zet dus je speurneus op 

voor de foto’s en puzzels. 

En voor de tekeningen uit de internationale cartoon-

wedstrijd Olense Kartoenale. Die stromen jaarlijks 

binnen uit China, Thailand, Iran, … De sterkste krijgen 

een plekje in de fietszoektocht.

Starten en stoppen doe je in Olen. Onderweg steek je 

ook de gemeentegrenzen over. 

  De brochure van de fietszoektocht is te koop vanaf de 
eerste zondag van mei.

Infokantoor 
Vrije Tijd Olen 
Lichtaartseweg 9 ~ 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

DRIEMAAL PURE NOSTALGIE
Geen Olen zonder … mólen. Vlak bij de gemeen-

tesluizen pronkt de Buulmolen. Op zondag zie jij er 

een echte molenaar aan het werk. Hij vertelt je vol 

passie over de woelige geschiedenis van de houten 

wiekenconstructie.

Contacteer molenaar Willy Vermaelen, gsm 0496 

15 69 86 en wvermaelen@hotmail.com

De Oude Ambachtenwandeling katapulteert je 

naar de tijd van de echte stielen. Zeeldraaiers, 

mandenvlechters, smids, … ? Ontdek met behulp 

van infoborden wat zij deden, en hoe! Luister ook 

naar het verhaal van Modest van Hemelen:  

hij schopte het van kleine smid tot grote 

fietshandelaar.

  5 km, vertrek op het Dorpsplein in Olen-Centrum

2000 radio’s onder 

één dak. Welkom 

in het Radiomu-

seum. Vergaap je 

aan authentieke 

toestellen uit perio-

de 1920 tot 1960. 

En betrap je op 

nostalgische uitroepen als: ‘Jaaaaa, die had ons 

vader ook’. Wat een muzikale sprong in de tijd!

  Olens Radiomuseum 
Gerheiden 57-59  
gsm 0495 45 36 33 en radiomuseum@telenet.be 
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WAAN JE IN  
EEN FANTASTISCHE FILM
Een landschap dat twijfelt tussen kurkdroge land-

duinen en kletsnatte veenmoerassen. Vlakten waar 

romanovschapen, wilde konikpaarden en galloway-

runderen grazen. Een stukje aarde waar het muisstil is 

en waar de rugstreeppad … je pad kruist. Het lijkt de 

setting van een fantastische film. Maar Landschap De 

Liereman is écht.

Kies een van de zes wandelroutes. En sper je ogen 

open voor de zeldzame flora en fauna. Zoals de wulp: 

een vogel met een joekel van een snavel en stelten 

van poten.

Trek ook zeker de bodemschuif naar boven.  

En bewonder de dwarsdoorsnede van de grond 

onder je voeten. Ga op ontdekking over het houten 

knuppelpad. En toost op een topdag … met een glas 

Gageleer. Je wordt er lyrisch van.

  Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,  
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout 
www.landschapdeliereman.be

Beeldig Oud-Turnhout
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BEELDIG MOOI FIETSEN
Kunst en Oud-Turnhout? Een echte tandem. Tijdens 

de fietstocht BEELDig mooi hou je halt bij adembene-

mende werken. Zoals het herdenkingsbeeld voor de 

geliefde politicus Karel Van Miert. 

Beweeg, bewonder en … verwen de bourgondiër in 

jou, met een streekbiertje of hoeve-ijsje. Puur genot.

  Routebeschrijving fietstocht BEELDig mooi op  
www.toerismeoud-turnhout.be/fietsen

CULTUUR IN OVERVLOED
Kinderpret met Kapitein Winokio of snedige comedy 

van Nigel Williams? Jong en oud glimlachen van oor 

tot oor als ze ontmoetingscentrum De Djoelen verlaten. 

Ontdek er naar hartenlust ruwe diamanten en gepolijs-

te parels, vaak van eigen bodem. 

  Volledig aanbod op www.djoelen.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

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 kunsttentoonstellingen. 

’s Zomers lokken jazzklanken je naar de 

stemmige tuin! 

OP DE AGENDA: 
•  1 t/m 23 april: De Wissel | Peter Snijder

•  20 en 21 mei: Chris Branckaerts | IN YOUR 

FACE met pop-up kunstcafé en randexpo’s

•  2, 3 en 4 juni: Roots- en Bluesfestival | 

Goezot ’t Hofke

•  16 t/m 18 juni: Groepstentoonstelling | 

Mirror Reflections

•  8 t/m 23 juli: 35 jaar Kunstkring Gagel 

•  20 augustus: JazzKitchen in de tuin van het 

Hofke

•  2 t/m 24 september: Retrospectieve 2012-

2017 | fotogroep ‘t slot

•  7 oktober t/m 5 november: Katie Lagast

•  18 november t/m 17 december: Erik  

Kierkels en Frans De Kok

   Kerkstraat 46,2360 Oud-Turnhout 
www.hofkevanchantraine.be
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Ontdek te voet de parels van Putte. Doorkruis de om-

geving aan de hand van deze vijf themawandelingen. 

JOZEF WEYNSPAD
Op het Jozef Weynspad (7,4 km) passeer je heel wat 

sfeervolle plekjes. In de Peredreef duikt landhuis Ter 

Speelbergen op in het groene canvas. Oorspronkelijk 

was het eigendom van Jozef Weyns, stichter van het 

openluchtmuseum Bokrijk. Drentel hier tussen de 

fruitbomen en vul je longen met verse lucht. Op de 

Beerzelberg overstijg je jezelf. Met 51,60 meter is dit 

het hoogste punt van de provincie Antwerpen. 

APOLLONIAPAD
Trek je stapschoenen aan! Je staat voor de  

Sint-Jozefkerk in Peulis. Laat je leiden door het  

landelijke 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. 

TIP

Prettig wandelen in Putte

WANDELGEBIED  
PALLIETERLAND 
Bovenstaande wandelingen vind je terug op 

de wandelkaart ‘Wandelgebied Pallieterland’ 

Die bundelt 29 wandelingen rond Putte,  

Heist-op-den-Berg, Nijlen, … Voor 8 euro 

krijg je ze bij de Dienst Toerisme mee. 

Speciaal voor de allerkleinsten - en hun 

mama’s en papa’s - realiseerden Kempens 

Karakter en twaalf gemeenten een kinderwan-

delboek. De korte lussen (max. 5 km) laten 

kinderen kennismaken met oude volksverha-

len uit de regio. Vos vertelt over de avonturen 

die hij samen met andere dieren beleefde.

  Het boek is te koop (8 euro) bij de balie van het 
gemeentehuis.
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IN DE KIJKER

FIETSEN VOORBIJ OUDE HOEVES
  Vertrek: Sint-Remigiuskerk Beerzel (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 

Nog meer activiteiten, waaronder het Na-Tourcriterium 

op 31 juli, op de vernieuwde gemeentelijke website en 

via Uit in Putte. Of kom extra feestelijk Zomerterrassen 

op 19 en 30 juli en 9 en 16 augustus. 

Infokantoor 
Dienst Toerisme Putte  
Gemeenteplein 1 ~ 580 Putte  
015 76 78 87 ~ toerisme@putte.be ~ www.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

BOTER, GAAIBOLLEN EN 
ONDERGOED 
Hoe maakten onze voorouders een eeuw 

geleden boter? Hoe deden ze de was? En van 

welke spelletjes kregen ze maar niet genoeg? 

Je komt ogen tekort in Heemmuseum Het 

Molenijzer.

Altijd al aan een antieke houten schoolbank 

willen zitten? Dit is je kans! Proef ook het 

brood van vroeger, knapperig uit de oven.  

En waag je aan een partijtje gaaibollen.  

De oude dorpswinkel en herberg sturen je 

fantasie naar de vroege 20ste eeuw. Net als 

de collectie - gewassen! - ondergoed.  

Zomerse zondag? Zoek verkoeling op het

terras aan de cafetaria.

  Heuvelstraat 41B, tel. 0497 34 26 90 
open: 15/6 t.e.m. 30/9: zo 14-20 u. (behalve laat-
ste zondag van augustus); meer details over de 
activiteiten op www.bloggen.be/heemkringputte 
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NIEUW VANAF 17 APRIL:
FIETSEN TUSSEN BLOESEMS EN 
FRUIT

  Vertrek: Gemeenschapscentrum Den Boomgaard,  
Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst (Broechem) of 
NMBS-station, Leopoldplein 1, 2500 Lier 
Traject: aanlooproute vanuit GC Den Boomgaard: 64 ~  
35 ~ 50 ~ 36 ~ 92 ~ 91 ~ 87 ~ 82 ~ 83 ~ 84 ~ 01 ~  
79 ~ 77 ~ 84 ~ 85 
aanlooproute vanuit Station Lier: 89 ~ 88 ~ 91 ~ 87 ~  
82 ~ 83 ~ 84 ~ 01 ~ 79 ~ 77 ~ 84 ~ 85 ~ 64 ~ 35 ~  
50 ~ 36 ~ 92 ~ 91 
Afstand: 41, 5 km ~ exclusief aanlooproute vanuit Ranst  
(1,5 km) en Lier (3 km) 
Bewegwijzering: rechthoekige, groen-witte borden met 
nummers

Fris en fruitig flaneren

Mmm … volg vanaf 17 april de geur van ontluikende 

bloemknoppen op de prachtige route ‘Fietsen tussen 

bloesems en fruit’. Bijen gonzen gulzig, woelmuizen 

spurten van stam tot stam, torenvalken cirkelen 

nieuwsgierig boven de fruitbomen. Samen helpen 

zij de boer om zijn boomgaard gezond te houden. 

Benieuwd naar bijen? Loer dan zeker even in de 

Boechoutse bijenhotels. 

 

Dorst onderweg? Verwen jezelf met vers sap uit de 

automaat. Of trakteer jezelf op een appel, vijg of 

tomaat van de zelfbedieningszaak. Spot jij het oude 

bakhuisje bij Kasteel Selsaeten in Wommelgem? Snuif 

er het aroma op van het brood en gedroogde fruit dat 

hier werd gemaakt. Nostalgie!

Bloei open in Ranst
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Boeiend bijtje: fietsen met je kroost

Beleef het bloesemverhaal volop met je pagadders: pik 

bij het toeristisch infokantoor het gratis boekje ‘Bieke de 

bij’ op. Laat je leiden door het olijke insectje en stippel je 

route uit met de nieuwe fietskaart van de Kempen. Klein 

en groot leert uit het handige doeboekje. Bieke de bij 

loodst je van boomgaard tot boomgaard. Ze onthult hoe 

zij die route elk jaar volgt om bloemetjes om te toveren 

tot fruit. 

En vertelt je alles over de wonderlijke  

wezens die ze op haar pad kruist.  

De fietslus telt ook heel wat plezante  

plekjes, zoals de fantastische speeltuin  

met minigolf in het stadspark van Lier.

  Vanaf paasmaandag 17 april download je de brochures van 
‘Fietsen tussen bloesems en fruit’ en de kinderfolder gratis 
op www.ranst.be, www.visitlier.be, www.wommelgem.be, 
www.boechout.be en www.rldevoorkempen.be

IN DE KIJKER

DE LEKKERSTE ROUTE  
VAN HET LAND!
De Kempen? Eethemel op aarde! Op de route 

‘Fietsen tussen bloesems en fruit’ kruis je heel 

wat knappe plekjes om je picknicklaken te 

spreiden. Bestel vooraf een picknickmand vol 

streeklekkers. Of kies een souvenir om van te 

likkebaarden. Van Vremdse dubbel-geflipte poep-

gelei tot Lierse vlaaikes en van artisanale cider uit 

Ranst tot Wommelgems Tipsor-bier. 

  Bestel tijdig je picknickmanden op www.ranst.be/
ontbijtformules, www.visitlier.be/eten-drinken/picknick
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Bloei open in Ranst

OP PAD MET JOZEF SIMONS, 
SONGWRITER MET WERELDHIT
1917. De Vlaamse schrijver Jozef Simons wordt 

opgetrommeld om mee te strijden in de Eerste 

Wereldoorlog. Om hem te herdenken, kreeg het Jozef 

Simonspad in zijn geboortedorp Oelegem een frissere 

inkleding. Maak kennis met de knappe Kempen aan 

de hand van Simons’ boeiende beschrijvingen. Zegt 

zijn naam je niets? Dan ken je vast wél zijn bekendste 

(kerst)lied: ‘Susa Nina’. Vertaald in veertig talen en dus 

… een echte wereldhit! 

  Vertrek: Kerkplein in Oelegem 
Afstand: 10 km 
Bewegwijzering: blauw 
Terrein: overwegend verhard; toegankelijk voor  
kinderwagens en rolstoelen bij droog weer 
Je downloadt de brochure gratis op www.ranst.be.

KALENDER  
LAND VAN PLAYSANTIËN 2017
• 21 april - 24 september: Culinair fietsen 

• 16 juli: Fietsdrieluik Lille en Malle 

• 30 juli: Fietsdrieluik Zoersel en Zandhoven 

• 6 augustus: Fietsdrieluik Ranst 

• 20 oktober 2017 - april 2018: Culinair wandelen

  Meer info: www.ranst of www.landvanplaysantiën.be en 
tel. 03 310 05 14 

FOTOZOEKTOCHT 2017
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!

De brochure (5 euro) is vanaf eind maart tot en met 

september te koop bij Toerisme Ranst of aan de balie 

van het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Infokantoor 
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: 9-12 en 14-16 uur 
dinsdag: 9-12 en 14-19 uur 
vrijdag: 9-12 uur
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GEWESTBOSSEN
De Gewestbossen verwelkomen wandelaars, sporters 

en natuurgenieters. Jong én oud. Voor het perfect 

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. Je verkent de Gewestbossen 

via wandelnetwerk Kempens Landgoed. Parkeer je 

auto op de Middeldijk, bereikbaar via de Arendonkse-

steenweg N118. En start je prachtige natuurwandeling 

aan de Marneffedreef. 

  Vertrek: ingang Gewestbossen, Marneffedreef, 2380 
Ravels 
Traject: 87 ~ 92- ~ 93 ~ 94 ~ 96 ~ 97 ~ 98 ~ 99 ~  
91 ~ 90 ~ 87 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempens Landgoed 
Afstand: 8,5 km 
Terrein: volledig onverhard

LAAT JE VOETEN MALEN
Spring aan Gemeenschapscentrum De Wouwer op je 

fiets. En zet - via boerenwegen en kapelletjes - koers 

naar de oude dorpskern van Weelde. Je botst er op 

de statige Sint-Michielskerk. Die nis vooraan? Het 

vorstershuisje. Hier verkondigde de veldwachter op 

zondag het parochienieuws. 

De Arbeid Adelt-molen zwaait in het rond. Jarenlang 

ten prooi aan rampspoed, vandaag weer even fier als 

weleer. Op donderdag en zondag zie je de molenaars 

in actie. Ze malen graan voor streekbier en molen-

brood. Mjam!

Bosrijk hartelijk Ravels
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  Vertrek: Gemeenschapscentrum De Wouwer,  
Kloosterstraat 4, 2380 Ravels 
Traject: 57 ~ 52 ~ 42 ~ 84 ~ 97 ~ 78 ~ 76 ~ 75 ~ 51 ~ 
40 ~ 53 ~ 54 ~ 43 ~ 57 
Bewegwijzering: rechthoekige groen-witte borden met 
nummers 
Afstand: 35 km

RUST, RUST, RUST
Langer dan één dag genieten van deze rustige 

plattelandsgemeente? Ravels biedt een brede waaier 

aan logeerformules aan. Van hotel tot bed & breakfast, 

van vakantiehuisje tot verblijfpark. Of liever kamperen 

onder de sterren op de bivakzone van Gemeentebos 

Molenheide in Poppel?

  Kies je logies op www.toerismeravels.be.

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, zon- en feestdagen: 10-12 en 13-16 uur 
paas-, zomer- en kerstvakantie ook maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: 10-12 uur

DE BOER - EN FIETS - OP!
Fascineert het boerenleven jou? Dan is de 

boerentoer jouw ding! Deze fietstocht neemt 

je mee langs diverse landbouwbedrijven, waar 

je kennismaakt met de boerenstiel. Onderweg 

kruis je pure smaken: aan de tomaatautomaat 

en de ijsjeszaak. 

Tip? Ga op de tweede zondag van de maand 

fietsen. In heemkundig museum Het Kaske 

ervaar je dan het Ravelse verleden, het grens-

leven met zijn smokkelverhalen en archeolo-

gische vondsten. En in de Vondhoeve zwaaien 

Mia en Peer hun antieke schuur voor je open. 

Poseer op een vintage bromfiets, bewonder 

de pompierscollectie en ontdek de  

kinderwagen van je voorouders.

  Vraag de brochure ‘Op de grenzeloze boerentoer’ 
aan bij VVV Toerisme Ravels.
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Frisse lucht, zalige rust, verse energie: Retie heeft het allemaal. Struin gezapig door het centrum, vul je longen 

langs kronkelende paadjes of slurp van een deugddoend drankje in het ‘Beste cafédorp van Vlaanderen’.

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 Heerser’ 

en ‘van ’t Veld’, natuurreservaat ‘De Tikkenbroeken’ en 

de Priorij van Corsendonk.

  Kastelsedijk 5, 2470 Retie, www.prinsenpark.be

Ook de Witte Netevallei is een must see. Verken dit 

rivierlandschap van broekbossen, hooilanden en 

moerassen. De rode (4,5 km) en de gele (1,5 km) 

wandeling starten beide aan de Watermolen van 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 Kempen-

se 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. Je jumpt over 

een boomwortel en veegt de modderspatten van je 

gezicht. 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)

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 open-

staan. 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. 

Retie? Reuzeleuk!
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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 bo-

ven 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. Be-

stel je picknickmand minstens één dag op voorhand.

  www.retie.be

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

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

NIEUW
EÉN EN AL OOR: GIDS-APP
Vind je kaartlezen passé? Download de izi.

TRAVEL-app op je smartphone: die wijst je 

vlotjes de weg in Retie! Plug je oortjes in, kies 

voor de Dorps- of Spreukenwandeling en … 

stappen maar! De Dorpswandeling (4,5 km of 

1,5 uur) verklapt leuke anekdotes. Via trage 

wegen en kerkpaadjes stoot je op markante 

plekken. De Spreukenwandeling (2,6 km of  

1 uur) stuurt je naar het groen van  

De Watering. Terwijl je opgaat in de natuur 

worden lokale uitspraken in je oor gefluisterd. 

Aan de vijver is het jouw beurt om je beste 

‘Reties’ boven te halen. Natte dag? Trek dan 

stapschoenen of laarzen aan!

  https://izi.travel/nl ~ QR-codes op www.retie.be

NIEUW
VANAF ZOMER 2017: DE 
NATUUR IN MET HEKSELIEN
Zijn je rakkers in de ban van magische 

wezens, tovenarij en ... buiten spelen? Dan 

juichen ze luid wanneer je deze kinderwan-

deling met Hekselien aankondigt. Samen met 

het figuurtje uit de boeken van de Retiese 

schrijfster An Melis buitelen ze door de Witte 

Netevallei. Een tocht vol avontuur, spelletjes 

en weetjes. Rode wangen en opgetogen 

verhalen gegarandeerd.
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In Rijkevorsel geen platgetreden paden. Alleen steengoede wandelroutes en wijkweggetjes. Perfect om je te 

verdiepen in het steenbakkersverleden, de lokale sfeer én de wonderlijke natuur. 

STRUIN DOOR STEENBAKKERSLAND 
Toen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in 1866 

af was, rezen op zijn oevers steenbakkerijen als pad-

denstoelen uit de grond. De klei die de ‘kleidabbers’ 

bovenhaalden, was dan ook van topkwaliteit. En het 

water maakte transport makkelijk. 

Stenen bakken was vruchtbare business: de bevolking 

en welvaart groeiden gestaag. Dus werden er ook 

nieuwe gebouwen en wijken neergepoot. Graaf naar 

het verhaal van de steenbakkers op de mooie erfgoed-

wandeling die start aan Steenbakkerij Sas. 

Verderop eert Luc Van Soom het noeste steenbak-

kerswerk met zijn kunstwerk ‘500 kg’, gemaakt uit 

origineel materiaal van de ringoven! De sector kwam 

ondertussen droog te liggen, net als de verlaten 

kleiputten. Daar tiert de natuur nu welig, zoals in het 

prachtige natuurgebied Ekstergoor. 

  Vertrek: Steenbakkerij Sas Rijkevorsel, Sint-Jozef 6 in 
Sint-Jozef Rijkevorsel 
Traject: 65 ~ 30 ~ 52 ~ 27 ~ 28 ~ 37 ~ 33 ~ 80~ 41 ~ 42 ~ 
43 ~ 47 ~ 49 ~ 50 ~ 51 ~ 45 ~ 39 ~ 38 ~ 44 ~ 3 ~ 4 ~ 65 
Afstand: 8,4 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Kolonies en Kempense Hoven 
Terrein: afwisselend verhard en onverhard

Het rijke verleden van Rijkevorsel
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TIP

POLAR BEARSWANDELING
Eh, sluipen er ijsberen rond in natuurgebieden  

Ekstergoor en Blakheide? Nee hoor. Op de Polar 

Bearswandeling maak je kennis met het gelijknamige 

Britse bevrijdersbataljon. In de nacht van 24 op  

25 september 1944 slaagden ze erin om een brug-

genhoofd te vormen over het kanaal bij Sint-Jozef 

Rijkevorsel. Daar startte de opmars die zou leiden tot 

de bevrijding van de ruime regio. 

Hun naam danken ze aan het ijsbeerembleem op hun 

uniform: een souvenir aan hun IJslandse opleiding. 

Zacht zwiepende dennen, vredig grazende gallo-

waykoeien en open heide, … Niets doet vermoeden 

dat hier zo’n zware veldslag plaatsvond. Het Plum 

Bridge-monument bij het vertrekpunt doet je daar even 

bij stilstaan. 

  Vertrek Polar Bearswandeling (16 km) bij Plum Bridge in 
Sint-Jozef Rijkevorsel (in de buurt van KP 65) 
Bewegwijzering: witte ijsbeer

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

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

HINK, STAP, SPRING!
Vleugje Rijkevorsel opsnuiven? De Wijkwan-

deling introduceert je vriendelijk langs zijn 

speelse wijkwegen. Ze slingeren je het ver-

leden in, met namen als Koekebakken-vlaai-

en- of Pottekestamppad. Buk je snel in het 

Haasje-overpad en oefen je sprint voor het 

1-2-3-pianopad. 

De Heemkundige Kring, scholen, inwoners,…: 

iedereen kreeg zijn inbreng voor de namen. 

Sta jij nu al te springen? Download dan snel 

de wandeling langs tien leuke paadjes. In de 

loop van 2017 huppel je ook in deelgemeente 

Sint-Jozef door speelse wijkweggetjes. 

  www.rijkevorsel.be/tragewegen
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KASTELENPAD
Mijmer je graag over lang vervlogen tijden? Dan is het Kastelenpad je gedroomde wandellocatie. 

Volg de knooppunten van aan de Sint-Catharinakerk in 

’s-Gravenwezel. Ze slingeren je het verleden in: via een 

groene oorlogsgordel, een kapel die werd omgetoverd 

tot oven, een oude smidse, … Tot je bij de showstop-

per belandt: het Groot Kasteel van ’s-Gravenwezel. Een 

schitterende plek, in mei en juni tjokvol rododendrons.

Regenachtige dag? Trek dan laarzen of stapschoenen 

aan! 

  Vertrek: Sint-Catharinakerk in centrum ‘s-Gravenwezel 
Traject: 29 ~ 25 ~ 24 ~ 23 ~ 22 ~ 19 ~ 14 ~ 20 ~ 38 ~ 
34 ~ 35 ~ 36 ~ 37 ~ 44 ~ 33 ~ 32 
Afstand: 7,6 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Hoven 
Terrein: overwegend onverhard

PRACHTIGE PLAAT(S)JES:  
FOTOZOEKTOCHT
Schilde op een speelse én sportieve manier leren ken-

nen? Haal je fiets van stal en zet je detectivepetje op 

voor een fotozoektocht! Raadselplaatjes leiden je vanaf 

30 april naar de knapste parels van de Voorkempen. 

Zet je beste beentje voor. Want de eerste twee 

winnaars bollen elk naar huis met een splinternieuwe 

tweewieler! En krijgt een daverend applaus tijdens de 

druk bijgewoonde prijsuitreiking! 

Schilderachtig Schilde 
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  Inschrijven is mogelijk vanaf de laatste zondag van april. 
Dan start het toeristische seizoen in de  
Voorkempen. 

GIBBER EN GRUWEL:  
HALLOWEENTOCHT
Griezel jij graag? Zet dan je heksenhoed op, trek je 

wandelschoenen aan en huiver mee op onze Hallo-

weentocht. In het donkere Wijnegemhof schrik je op 

van bloedstollende taferelen. Een plezier voor kleine en 

grote horrorfans! Inschrijven voor alle griezelpret doe 

je op 31 oktober vanaf 18 uur in de voetbalkantine van 

K. Wijnegem. Daar start je bibberavontuur.

TIP

Infokantoor 
Toerisme Voorkempen 
Kerkstraat 24 ~ 2970 ’s-Gravenwezel ~ 03 685 34 21 
toerisme@voorkempen.be

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

DE VOORKEMPEN  
SPOORSLAGS
Trek met je favoriete viervoeter door de  

Kempense natuurpracht. Het Ruiterpad  

Voorkempen voert je een hele dag langs 

wondermooie plekjes, 35 kilometer lang.  

Van Schilde over Brecht naar Malle. Door 

Zoersel, Zandhoven en Ranst. 

Bovendien in beide richtingen bewegwijzerd. 

Je doorkruist vooral onverharde wegen en 

openbare domeinen, rust troef dus voor jou en 

je paard. 

Tip: begin bij een officieel startpunt, volledig 

uitgerust voor ruiters als jij.
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Schoten met zijn schitterende kastelen

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?

OEVERLOOS FIETSPLEZIER
Wist je dat de Voorkempen blauw kleurt? Het Albert-

kanaal, de Antitankgracht en het kanaal Schoten-Turn-

hout vormen het kabbelende decor voor eindeloze 

fietstochten. De Waterwegenroute serveert 17 km 

verharde wegen en 11 km semiverharde jaagpaden. 

Via de knooppunten sjees je door Schilde, Schoten 

en Wijnegem. Onbezorgd, want amper 2 km is niet 

autovrij. Je kijkt er je ogen uit. Van natuurwonderen 

over het kasteel van ’s-Gravenwezel tot oorlogsmemo-

rabilia: iedereen komt aan zijn trekken. 

  Vertrek: sluizen Wijnegem, onderaan brug 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 
Gratis flyer bij Balie Vrije Tijd en op www.schoten.be/routes

AFWISSELING TROEF  
IN ‘T ASBROEK
Laat je hoofd leeglopen in het betoverend stille 

natuurgebied ’t Asbroek. Het behoorde vroeger tot 

kasteeldomein Amerlo, maar sinds kort mag het groen 

er zijn eigen gang gaan. 

Wandel tot aan het laagstgelegen drassige ‘broek’, vol 

essen. Verbaasd over het rood-oranje water in de  

plassen? Dat komt door het ijzerrijke bronwater.  

Planten zijn er dol op en tieren er welig! 

Hoewel de natuur mag gaan en staan waar ze wil in 

‘t Asbroek, zorgt Natuurpunt voor ruggensteun. Zo 

helpt de organisatie elzen overeind te blijven tussen 

het essengeweld, door woekerende rododendrons te 

snoeien en poelen te herstellen. In dit bos zie of ruik, 

voel of hoor je bij elke stap iets nieuws. 



113

’t Asbroek is bovendien een populaire schuil- en 

rustplaats voor reeën. Grote kans dat je zo’n bambi in 

levenden lijve ontmoet!

  Vrij toegankelijk op de aangeduide paden 
Het gebied bevindt zich tussen fietsknooppunten 33 en 31, 
Amerlolaan in Schoten 
Meer info op www.natuurpunt.be/natuurgebied/t-asbroek

TIP

IN DE KIJKER

Infokantoor 
Balie Vrije Tijd 
Sint-Cordulastraat 10 ~ 2900 Schoten 
toerisme@schoten.be ~ www.schoten.be/toerisme

Openingsuren 
maandag t.e.m. vrijdag: 9-12.30 uur 
woensdag ook 13.30-15.30 uur 
donderdag ook 16-19 uur

WERELDDANSFESTIVAL  
HELLO!SCHOTEN
Elke zomer transformeert Schoten een week 

lang in een dansgemeente. Groepen van over 

de hele wereld showen er hun streekgebonden 

moves. Kijk en dans mee. Of snuif de folklore 

op tijdens de demo High Land Games, de  

Petit Bazaar, de foodtrucks of het kinderdorp.

Locatie is het park van Schoten, aan het einde 

van de Kasteeldreef. Een feeëriek decor dat 

jouw vakantiegevoel compleet maakt. 

  Voorstellingen op 7, 8, 9, 10, 12 en 14 (gala) juli 
Meer info op www.helloschoten.be

KUNST IN BEELD
Slorp je graag nu en dan een portie cultuur 

op? Ontdek met je smartphone de kunstroute 

‘Beeldig Schoten’. Download de OJOO-app 

en laat je langs de knapste kunstwerken van 

de gemeente loodsen, mét extra info. Geen 

smartphone? Vraag dan aan de Balie Vrije Tijd 

naar het overzichtsboekje van alle creaties. En 

ga gezwind de weg op! 
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   1  LAAT IN JE KAARTEN KIJKEN
Harten 5, de nieuwe zaal van het Nationaal Muse-

um van de Speelkaart, werpt een ander licht op het 

kaartspel. In vijf stappen brengt de zaal de geschie-

denis van het spel in … kaart. Hoe het tot ruzie en 

moord leidde. Hoe het vaak als muze functioneerde 

voor kunst of satirische boodschappen. Hoe tijdens 

de Franse Revolutie het hoofd van de koning op het 

kapblok lag en ook zijn kaartevenbeeld voor de bijl 

ging. Hoe in de negentiende eeuw kaartspelletjes in 

familiekring niet zo vroom verliepen … En hoe de 

kaart al jaren het decor voor reclameboodschappen is. 

In de ‘Zaal van de toekomst’ presenteert Cartamundi, 

Turnhoutse wereldleider in speelkaartproductie, het 

kaartspel van de toekomst. Overtroef je medespelers 

aan de interactieve speeltafel, waag je aan de quiz of 

poseer verkleed voor een selfie!

  Druivenstraat 18, 2300 Turnhout 
www.speelkaartenmuseum.be

   2  IN HET SPOOR VAN HET  
BEGIJNTJE
Op zoek naar stille verpozing? Laat alle stress varen 

in het Turnhoutse begijnhof. Dit stukje UNESCO-we-

relderfgoed is een vredig eiland van rust. Het laatste 

Turnhoutse begijntje, getypeerd door een zwart habijt 

en wit kapje, overleed in 2002. 

Toch is hun aanwezigheid nog tastbaar. In het Begijn-

hofmuseum - gevestigd in het mooie Sint-Jansconvent 

Kom azen op Turnhoutse troeven
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- leer je hen beter kennen. Snuffel in hun schitterende 

spulletjes, steek je neus tussen hun beeldige boeken 

en verbaas je over hun bijzondere gebruiken. Hoe 

woonden en werkten ze? En zelfs: hoe zongen ze? 

Want je bladert er digitaal door een 16de-eeuws 

handschrift met begijnenliederen. Sta versteld van hun 

hemelse stemmen! 

Wanneer je door het museum wandelt, lijkt het wel 

alsof de begijntjes er nog rondwaren. Zo levensecht 

zijn de taferelen. Check de website voor details over 

de tijdelijke tentoonstellingen.

Opgelet: verbeteringswerken in 2017 maken het 

begijnhof soms minder vlot toegankelijk.

  Begijnhof 56, 2300 Turnhout ~ www.begijnhofmuseum.be

BIER TROEF
Een streekbiertje in combinatie met een gezel-

lig kaartspel? Garantie voor een topnamiddag 

of -avond! De Turnhoutse Biertroefroute heeft 

goddelijk gerstenat en verrukkelijk vertier voor 

je in petto. Koop de biertroefbrochure, inclusief 

drie bonnetjes, in het toerismebureau. En trek 

op kroegentocht. Elk van de zeven deelnemende 

cafés schenkt je op vertoon van een bonnetje je 

favoriete bier of non-alcoholische drankje. Ook de 

kaarten liggen voor je opengespreid. Aan jou en je 

tafelgenoten om jullie sluwste strategieën boven te 

halen. Van klaverjassen over manillen tot bridge: 

plezier troef! 

  De brochure van de Biertroefroute is te koop  
(10 euro) bij Toerisme & UiT. 
Verplichte reservatie voor groepen vanaf 8 personen: 
toerisme@turnhout.be of tel. 014 44 33 55
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Kom azen op Turnhoutse troeven

NATUUR OMHELST CULTUUR

TOETERS EN BELS LIJNTJE
Het Bels Lijntje viert feest! In 1867 mochten de eerste 

passagiers plaatsnemen in de personentrein tussen 

Turnhout en Tilburg. En dat bleven ze de volgende 

67 jaar doen. Daarna kregen de sporen een nieuwe 

bestemming: tot 1993 rolden er alleen nog goederen 

over de rails. 

En vandaag? Vandaag rol jij zélf met je tweewieler op 

het Bels Lijntje. Dit fietspad doet je verliefd worden op 

het Kempense landschap. Sjees onbezorgd over het 

autoluwe pad. En verbaas je over de gekke insecten 

en beestjes die je kruist. 

Dankzij het knooppuntennetwerk vind jij hier vlot je 

weg. Vanaf 23 april steek je bovendien allerlei weetjes 

over het Bels Lijntje op in de reizende expo. Sprokkel 

onderweg avonturen en vergeet je camera niet voor 

kiekjes van het hemelse decor.

  www.bl150.eu

HEERLIJK TOEVEN OP DE HOEVE
De Klein Engelandhoeve is een veilige haven. Hier 

komen kansarme mensen tot rust tijdens een deugd-

doende vakantie. 

En hier start jij je rustgevende wandeling, recht het 

bijzonder mooie Turnhoutse Vennengebied in. Drentel 

op de heide, slenter tussen weilanden en spreid je 

benen over beken en vennen. 

Je verveelt je geen moment. Daarvoor zorgt ook de 

Litenatuurtjeswandeling van journalist en dichter Geert 

De Kockere. Met speelse pen zet hij ragfijne portretjes 

van de natuur neer. De kleine meesterwerkjes tonen 

zich op robuuste stalen platen. Een fijn feest voor oog 

en geest. 

De kleintjes laat je lekker wild doen in het speelbos, 

terwijl jij hapjes en drankjes klaarzet op de aanpalende 

picknickbanken. Heeft het geregend? Trek dan het 

best je laarzen aan voor deze trip. 

  Klein Engelandhoeve 29, 2300 Turnhout 
www.toerismeturnhout.be/kleinengelandhoeve 
Open: dinsdag t.e.m. vrijdag: 11-17 uur, zaterdag: 9-18 uur 
en zondag: 11-18 uur
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TIP

PROEVERTJESWANDELING
Neem een hap van Turnhout tijdens de gloednieuwe 

proevertjeswandeling. Combineer Turnhoutse Troefkes, 

kaviaar en een lekkere koffie met een ontspannen 

wandeling en je bent goed op dreef. 

  Meer informatie: toerisme@turnhout.be of  
tel. 014 44 33 55 

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: 9-16.30 uur 
zaterdag: 9.30-14 uur

JACHT OP PLEZIER
Ooit ging het Grootenhoutbos bijna ten onder. 

Mensen kapten het kaal voor huizen, warmte en 

oorlog. Dat was buiten de hertog van Brabant ge-

rekend. Zonder bos geen jacht, dus redde hij het. 

Het kasteel van de hertogen van Brabant kende 

vele levens: gevangenis, stadsmagazijn, pompiers-

huis én weversschool. Het doorstond oorlog en 

verwaarlozing. De provincie blies er nieuw leven in 

en vandaag is het een gerechtshof waar je in de 

geschiedenis verzeilt. 

In het Taxandriamuseum wijden fictieve figuren zo-

als de troubadour en kantwerkster je in Turnhout-

se geheimen in, met pittige anekdotes en vreemde 

voorwerpen. Tof voor groot en klein!

Op zondag 18 juni en zondag 17 september staat 

het groepsarrangement ‘Het Jachtverleden van 

Turnhout’ (koffie of thee met koffiekoek, wandeling 

met gids in Grootenhoutbos, koffietafel en geleid 

bezoek aan het Taxandriamuseum of het kasteel) 

uitzonderlijk open voor individuele deelnemers.  

Reserveer bij Toerisme & UiT.
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K VAN KNAP
Vorselaar heeft iets met de letter K. Zo kruis je op 

de Monumentenwandeling eerst de Kaak. Aan deze 

schandpaal op de Markt werden vroeger misdadigers 

vastgebonden, tot scha en schande. 

Ernaast valt je oog op het klooster van de zusters der 

Christelijke Scholen. Werk-, zondags-, bewaar- en 

normaalschool: het gebouw, opgericht door Priester 

Donche en gravin Della Faille, kende vele invullingen. 

En het neemt ruim de helft van het centrum in! 

Verderop beland je bij de kerk, met op het kerkhof een 

prachtige Christus aan het Kruis van Georges Minne. 

Het kasteel van Vorselaar is een niet te missen parel. 

Wandel langs dreven naar de wonderlijke waterburcht 

en verken de kasteelhoeve. Knort je buik? Stop dan bij 

de Schranshoeve. Dat huis, waarin kardinaal Van Roey 

opgroeide, is vandaag een sfeervol restaurant.

  Vertrek: Markt van Vorselaar 
Traject: 53 ~ 90 ~ 39 ~ 56 ~ 1 ~ 42 ~ 1 ~ 2 ~ 58 ~ 57 ~ 
55 ~ 54 ~ 49 ~ 48 ~ 20 - 59 ~ 20 ~ 48 - 53 
Afstand: 7,3 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers 
Wandelnetwerk: Kempense Beemden 
Terrein: overwegend verhard

VORSELAAR KLINKT
900 jaar Vorselaar? Reden tot vieren! Daarom ontwik-

kelde een groep plaatselijke professionals en liefheb-

bers de Wild Boar Gin. Op basis van o.a. kalmoes, een 

moerasplant uit het natuurgebied Lovenhoek. 

Deze zachte gedistilleerde godendrank met  

pittige nasmaak is in verschillende zaken in de streek 

verkrijgbaar. 

Hou je het liever op een biertje? Dan is 2990 (niet toe-

vallig de postcode van Vorselaar) jouw frisse en fruitige 

blonde toeverlaat. De hobbybrouwers van Vorselazarus 

vzw creëerden het bier als eerbetoon aan hun dorp. En 

het smaakt net als Vorselaar naar … meer!

  www.wildboargin.be en www.vorselazarus.be

Vorselaar: Koning K
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Infokantoor 
Gemeentebestuur Vorselaar 
Markt 14 ~ 2290 Vorselaar ~ 014 50 11 01 
www.vorselaar.be

Openingsuren 
maandag: 8-12 en 17.30-19.30 
dinsdag, donderdag en vrijdag: 8-12 uur 
woensdag: 8-12 en 14-16 uur (behalve in juli en augustus)

Tijdens het weekend vind je toeristische info bij de Schranshoeve, Nieuwstraat 49, 2290 Vorselaar ~ www.schranshoeve.be

VERSE VORSELAARSE 
ENERGIE
Hap frisse lucht op Vorselaarse wegen.  

Bij Toerisme Vorselaar krijg je gratis een fiets-

gids met zes routes. En de wandelgids biedt 

stappers wel tien unieke tochten! 

Natuur op zijn puurst vind je in Schupleer. 

Meander mee met de Kleine Nete tussen 

weiland, broekbos en rietkraag. Nip van een 

drankje in de Schapenstal en spot dieren in 

de bruisende beekvallei Lovenhoek. Kindjes 

gapen gebiologeerd naar de beschermde 

rivierdonderpad en kleine modderkruiper: dat 

zijn - raar maar waar - vissen!

  Gratis fietsgids (zes lussen), wandelgids (tien 
lussen) en flyers van de Natuurpuntwandelingen 
in Schupleer en Lovenhoek op het Gemeentehuis.
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Een abdij om ú tegen te zeggen. En navenante kastelen. Welkom in Westerlo: waar paters en prinsen … koning zijn.

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 portierswoning  

tegen. Zie je dat kleine venster? Daar bedelden de ar-

men om een geldstuk, brood of haring, bonen of erwten.

Als je doorwandelt, kom je op het binnenplein met 

gebouwen in diverse stijlen. Blikvanger is de neogoti-

sche Onze-Lieve-Vrouwkerk. Geef je ogen de kost aan 

de indrukwekkende schilderijen, reliekschrijn, … En 

de andere gebouwen op het binnenplein? STOP, niet 

binnengaan! Of je belandt per ongeluk in de privéver-

trekken van de paters. Toch benieuwd naar hun doen 

en laten? Ga naar de tiendschuur: daar loopt een 

tentoonstelling over het leven in de abdijgemeenschap 

vroeger en nu.

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

TIP

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.  

Afspraak onder het poortgebouw, om 14.30 

uur. Wat dat kost? Amper 2 euro per persoon!
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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 dominicanenklooster 

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.

EVENEMENTEN

 
 

  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.

LEKKER ABDIJBIER
Het abdijbier van Tongerlo is heerlijk. En bijzonder 

populair… Maar wees gerust: de kelders van de hore-

cazaken in Westerlo bulken van de voorraad. Proef zélf 

waarom Tongerlo Blond in 2014 verkozen is tot beste 

bier ter wereld. Schol!

FOOD FESTIVAL 
Het Food Festival vormt de feestelijke opener van 

het toeristisch seizoen. Op 21, 22 en 23 april 

verandert het gemeentehuispark van Westerlo in 

het mooiste terras van de Kempen.  

Tal van mobiele keukentjes bereiden voor jou de 

lekkerste gerechtjes. Denk aan streetfood uit alle 

windstreken, zoals barbecue, pasta’s, burgers en 

creatief zoet. Muziek en kinderanimatie verwennen 

de hele familie.

WESTERLO BRUISt 
Zak het laatste weekend van juli af naar de tuin van 

Toerisme Westerlo, waar het zomerfeest losbarst. 

Op de affiche onder meer openluchtfilm en muzie-

koptredens. Honger? De barbecue brengt redding. 

Kortom: plezier voor iedereen!

HALLOWEEN
Halloween, dat betekent pompoenen, heksen en 

griezelige figuren. Dat alles wacht je op  

31 oktober in de tuin van Toerisme Westerlo en in 

de centrumstraten van Westerlo. In de Hallo-

weenbar naast het spookhuis geniet je van een 

drankje. Tussen 14 en 18 uur leren diverse gratis 

workshops je toffe Halloweendecoraties maken. 

Durf jij vanaf 18.30 uur het korte griezelparcours 

verkennen? Breng een zaklamp of pompoenlan-

taarn mee en laat je verrassen.
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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 eerbetoon dan eer. Het schild 

telt vier rode palen op een gouden vlak, omzoomd 

met hemelsblauw. Lijkt dat op het embleem van 

voetbalclub Barcelona? Klopt: de familie liet zich 

inspireren door het wapenschild van de graven 

van de Spaanse stad.

Waar komen de Merodes vandaan? Uit het Rijnland. 

Stamvader is Werner I: deze nakomeling van de 

Spaanse Aragons wordt in de twaalfde eeuw minis-

ter van het Duitse keizerrijk. Hij laat in het plaatsje 

Rode, dicht bij Düren, een middeleeuwse 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 privileges 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
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TIP

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 is het 

kasteelbeheer in handen van prins Simon de Merode.

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

en toe zet het kasteeldomein zijn poorten open, zoals 

tijdens het tweejaarlijkse openluchtspektakel (opnieuw 

in 2018).

In december dompelt Kerstmagie je onder in een magi-

sche kerstsfeer. Op het Winterplein van het romantische 

kasteeldomein warm je je op aan drankjes, hapjes of 

een gezellige babbel. De kerstwandeling doorheen 

het kasteel vormt een echte aanrader. Een uur lang 

vertoef je in een unieke wereld, met hemelse muziek 

en verrassende theaterstukjes. Achter elke hoek schuilt 

iets onverwachts. Spannend!

  Polderstraat 51 ~ 2260 Westerlo 
Alleen toegankelijk tijdens evenementen 
Meer info over Kerstmagie op www.kerstmagie.be

KASTEEL JEANNE DE MERODE

Fan van neogotiek? Hou dan zeker halt aan het Kasteel 

van Jeanne de Merode. Tot aan de Tweede Wereldoor-

log was dit de thuis van de gelijknamige gravin.  

Vandaag doet het dienst als gemeentehuis van  

Westerlo! Op 21, 22 en 23 april strijkt het Food Festival 

hier neer. Smul van lekkere gerechtjes en wieg mee op 

de livemuziek.

  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 uur en 13-16 uur 
1/6 t.e.m. 15/9: ook op zaterdag, zon- en feestdagen  
10-12 uur en 13-15 uur

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

natuurgebieden: Beeltjens en Kwarekken.  

Trek je stapschoenen aan: wandelnetwerk  

de Merode toont je de weg!

  Vertrekpunt: Jeugdherberg Boswachterhuis, 
Papendreef 1, 2260 Westerlo 
www.boswachtershuis.be
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Statige kastelen, de ambiance van een grensgemeente, natuur om bij weg te dromen. Wuustwezel heeft het 

allemaal, gebundeld in zeven themawandelingen. Elk met splinternieuwe wegwijzers. Stap je mee?

UILENPAD
Wuivend groen en stille waters regeren op het 

Uilenpad, genoemd naar het gemengde bos dat je 

doorkruist. Adem, mediteer, raak in gedachten verzon-

ken. En laat natuurgebied het Marum en kasteelvijver 

de Spiegel je betoveren.

  Vertrek: Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36,  
2990 Wuustwezel 
7,5 km; verkorting 4 km ~ bewegwijzering: paarse ovaal

ENGELS PAD
Het Engels Pad katapulteert je terug naar WO II. 

De gevarieerde natuurwandeling vertrekt aan het 

gedenkteken voor de Britten die sneuvelden bij de 

bevrijding. Ook op je parcours: Den Dobbelen Arendt 

of Napoleonhoeve. De kleine keizer zou er in 1810 kort 

verbleven hebben.

  Vertrek: splitsing Baan en Molenstraat, 2990 Wuustwezel 
9,5 km; verkorting 5 of 8,2 km ~ bewegwijzering: groene 
vijfhoek

DE CUYCKPAD
Jouw eerste én laatste stap op het De Cuyckpad? Die 

zet je naast de Sint-Willibrorduskapel. Al sinds circa 

de zevende, achtste eeuw een bidplaats. Je doorkruist 

tijdloze natuur in de vorm van loofbossen en, af en toe, 

een kronkelend zandpad.

Vertrek: Kapel van Deureind, Westdoorn,  
2990 Wuustwezel 
9,5 km; bewegwijzering: oranje ruit

GRENSPAD
Flirten met de Belgisch-Nederlandse grens? Daarvoor 

moet je het Grenspad op! Wuustwezel was vroeger 

een cruciale grensovergang, populair bij smokkelaars. 

Spot de grenspaal en duik in het douane- en WO I- 

verleden van de gemeente.

  Vertrek: Kapel van Braken, Bredabaan 96,  
2990 Wuustwezel 
9,7 km; verkorting 6,6 km ~ bewegwijzering: rode bol; 
geschikt voor rolstoelgebruikers

Wandelen naar hartenlust? Wuustwezel! 
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KOCHPAD
De familie Koch, een belangrijke bankiersdynastie, had 

tussen 1845 en 1938 een gigantisch domein in han-

den. Marcheer langs de toegangspoort. Flaneer over 

de statige, verharde dreven die het landgoed doorklie-

ven. En bereik het hoogste punt van Wuustwezel. 

  Vertrek: Oude Baan, 2990 Gooreind-Wuustwezel 
6 km ~ bewegwijzering: gele driehoek ~ geschikt voor 
rolstoelgebruikers

TIP

KASTELENPAD
Lente, zomer, herfst, lente: het Kastelenpad grijpt je 

elk seizoen bij de kraag. Het gidst je van Wuustwezel 

naar Loenhout. Langs de kasteeldomeinen die model 

stonden voor het Rode Ridder-avontuur ‘De sluier van 

Wuustwezel’. Ten aanval!

  Vertrek: Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36, 2990 
Wuustwezel of Burgemeester J. Van Looverenplein, 2990 
Loenhout-Wuustwezel 
13 km ~ bewegwijzering: blauwe driehoek

BRUYNLEEGTEPAD
Turf was vroeger een populaire brandstof. Treed in de 

voetsporen van de Wuustwezelse turfstekers. En over-

schouw de turfrelicten vanaf de uitkijktoren de Klot. 

De natuur beloont je met een adembenemend uitzicht 

over domein De Maatjes.

  Vertrek: School Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 
113B, 2990 Wuustwezel 
8,8 km; verkorting 6 km ~ bewegwijzering: omgekeerde 
kakigroene driehoek

Download de kaartjes en teksten van de zeven thema-

wandelingen op www.wuustwezel.be/wandelen-wuust-

wezel of koop de bundel bij Toerisme Wuustwezel.

Infokantoor 
Toerisme Wuustwezel 
Dorpsstraat 36 ~ 2990 Wuustwezel ~ 03 690 46 43 
toerisme@wuustwezel.be ~ www.wuustwezel.be

Openingsuren 
maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-12 uur, 13-17 uur en 
18-20 uur 
woensdag en vrijdag: 8.30-12 uur en 13-17 uur 
zaterdag: 10-12 uur

DOMEIN VAN DE  
FRANCISCANESSEN
In 2010 trekken de laatste missiezusters de 

deur van hun domein in Gooreind achter zich 

toe. Maar hun spirit en geschiedenis flikkeren 

er nog als stofjes in de zon. Volg de Erf-

goedroute en ontdek het fascinerende verhaal 

van de zusters en hun kloosterdomein. Draaf 

door de dreven, weilanden en bossen. En doe 

een wens bij de Sint-Franciscusgrot.

  Bredabaan 737, 2990 Wuustwezel
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  Vertrek: achter de kerk van Zandhoven 
Traject: 32 ~ 33 ~ 34 ~ 57 ~ 55 ~ 54 ~ 52 ~ 53 ~ 35 ~ 
33 ~ 32 
Afstand: 7,3 km 
Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met 
nummers  
Wandelnetwerk: Kempense Beemden  
Terrein: overwegend verhard maar niet geschikt voor 
kinderwagens of rolstoelen 

SCHOUTVORSTPAD
Stapklaar? Van de Sint-Amelbergakerk wandel je naar 

‘De Blokskens’. In deze huisjes vonden in 1842 de 

armste dorpelingen onderdak. 

Verderop duik je nog dieper in het verleden: in de 

Schoutvorsthoeve was in 1715 de Hoofdrechtbank van 

Santhoven gevestigd, met een schout als rechter. Kuier 

het beschermde landschap met natte graslanden en 

beemden in. Hier pronken in de lente bosanemonen, 

pinkster- en koekoeksbloemen met felgekleurde jasjes.

Iets over de grote weg beland je op het sfeervolle 

dorpsplein dat vandaag de bibliotheek - ooit gemeen-

tehuis én gevangenis - herbergt. Een andere topper op 

je route is het Boutersemhof, een imposante omheinde 

hoeve uit de dertiende eeuw. 

MOLEN PULDERBOS
Zo’n toffe locatie? Die laten de Zandhovenaren niet 

onbenut. Jaarlijks verwelkomt de molen van Pulderbos 

bezoekers voor de Molenfeesten en Landbouwdagen. 

Zalig uitwaaien in Zandhoven
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Huifkarritjes en stro-pyramides verstoren dan eventjes 

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

kwijt. Stip 15, 16 en 17 september zeker aan in je 

agenda.

  Molenheide 67, 2242 Pulderbos

STEENGOEDE KOEKJES
Tien jaar geleden verdween het ‘Molensteentje’ van de 

Zandhovense koekkaart. Maar vandaag is de hartige 

ronde speculaas met een zandkoekje erbovenop weer 

helemaal terug! 

Op dezelfde plek waar bakker Eelen ooit zijn Molen-

steentjes bakte, nam bakkerij ’t Boomke in Pulderbos 

de draad weer op. Ze bakken daar met vers gema-

len bloem - nu uit de watermolen in Grobbendonk, 

binnenkort van de Pulderbos-windmolen - en ook in 

meergranenvariant! Smikkelen geblazen! 

TIP

FIETSDRIELUIK ‘KOMIS-
PRUUVEBAOSMOEMOE’
Geen betere chef-kok dan … os moemoe! In 

Zandhoven geniet je van overheerlijke hapjes 

op grootmoeders wijze. 

Al zul je eerst wat calorieën verbranden. Want 

Komispruuve … trakteert jou ook op een on-

vergetelijke fietstocht door het mooiste groen 

van Zandhoven en Zoersel. Fiets van het ene 

proevertje naar het andere, ontdek onbekende 

hoekjes en neem plaats voor de lens van de 

photographe van weleer. Kortom: wie lekker 

wil fietsen, laat Zandhoven niet links liggen! 

  zondag 30 juli ~ vertrek tussen 9 en 13 uur ~  
5 euro 
www.landvanplaysantien.be

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  
vrijdag: 8.30-12 uur
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BEELD VAN EEN BOOM
Het Lindepaviljoen omhelst de legendarische Zoerselse 

linde. Ooit pronkte deze eeuwenoude boom écht op 

het marktplein, vandaag is de gebeeldhouwde versie - 

door Pol Van Esbroeck en Mariëtte Coppens - verteller 

van dienst. Hij dompelt je onder in de streekgeschie-

denis en introduceert allerlei volksfiguren. Met een 

bonte mix van filmfragmenten en kleur, licht en geluid. 

In de knusse vertelhoek luisteren kinderen ademloos 

naar het verhaal van De Loteling. Houten beelden 

brengen het tot leven. En in de wisseltentoonstellingen 

steken natuurfans weetjes op over het Kempense 

groen en de landbouw. 

Maak bij de vier vertelbomen kennis met het Zoerselse 

dialect en een oud boerenerf, Kempense vogels en 

streeklegendes. Of laat je naar de mooiste groene 

oorden in de buurt loodsen.

  Alle info over een bezoek vind je op www.lindepaviljoen.be.

FIETSDRIELUIK  
‘KOMISPRUUVEBAOSMOEMOE’
Geen betere chef-kok dan … os moemoe! In Zoersel 

geniet je van overheerlijke hapjes op grootmoeders 

wijze. Al zul je eerst wat calorieën verbranden. Want 

Komispruuve … trakteert jou ook op een onverge-

telijke fietstocht door het mooiste groen van Zoersel 

en Zandhoven. Fiets van het ene proevertje naar het 

andere, ontdek onbekende hoekjes en neem plaats 

voor de lens van de photographe van weleer. Kortom: 

wie lekker wil fietsen, laat Zoersel niet links liggen! 

  zondag 30 juli; vertrek tussen 9 en 13 uur ~ 5 euro 
www.landvanplaysantien en www.toerismezoersel.be

IN DE KIJKER

Lyriek en legendes in Zoersel

KERSTSPEL EINHOVEN
Eind december. Trek warme muts, hand-

schoenen, jas en sjaal aan. Traditioneel spelen 

Toerisme Zoersel vzw en de Landelijke Gilde 

Zoersel i.s.m. Zoersels toneelgezelschap Tilia 

een hartverwarmend kerstspel. Een hele week 

kleuren diverse activiteiten de winternachten. 

Een absolute aanrader is de verlichte  

tractorenrun.

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

Openingsuren 
maandag en woensdag: 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
dinsdag en vrijdag: 8.30-12.30 uur 
donderdag: 8.30-12.30 en 13.30-20 uur

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..

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 een van de andere 

gezellige eetgelegenheden. 

Volledig voldaan? Trek dan het Zoerselbos in. 

Maak een eindeloze wandeling in het groen, fiets 

de stress uit je lijf, begroet de duizenden padden-

stoelen, koekoeksbloemen, buizerds, spechten, 

kikkers en salamanders of … pen je eigen roman 

neer! Kijk zeker ook even binnen in het bezoekers-

centrum.

  Je bereikt het Boshuisje met de auto via een asfaltweg 
in Zandhoven, vlak bij afrit 20 van de E34.
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TOEGANKELIJKE KEMPEN
Minder mobiel? Met de tips op www.toegankelijkreizen.be 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+.

  Op www.kempen.be download je drie toegankelijke fietspakketten (routes, logies, horeca en attracties).

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 inter-
nationale standaard voor organisaties die een milieumanagementsysteem willen uitbouwen. 
Dat beïnvloedde onder meer de papierkeuze en het drukproces.

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