Winterwandelingen
Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals,
Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar
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Komende maanden willen de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist op den Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar weerom het initiatief nemen winterwandelingen te organiseren. Al zullen
deze wandelingen er deze winter anders uit zien. Ze zullen
slechts onder voorbehoud van mogelijke verstrengde richtlijnen plaats vinden. We raden jullie dan ook aan voor elke
winterwandeling contact op te nemen met de organiserende gemeente voor de deelnamemodaliteiten.
Van december tot maart staan er alvast een aantal mooie
wandelingen op het programma. Deelname kost 2 euro,
kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee. Inschrijven vooraf is
noodzakelijk en hygiënerichtlijnen dienen gerespecteerd te
worden. In de brochure vind je de contactgegevens van de
organisator voor up-to-date informatie.
Omwille van het COVID19-virus zal dit jaar echter geen wedstrijd verbonden zijn aan de wandelingen.
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Grobbendonk

Herentals
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Berlaar
Hulshout
Heist-op-den-Berg
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Hopelijk laten de omstandigheden ons toch toe jullie te kunnen laten genieten van onze mooie Kempen en van mooie
wandeldagen, want meer dan ooit kijken we daar heel erg
naar uit!
We wensen jullie alvast veel winterwandelplezier!
Vriendelijke groeten,
Griet Van Olmen
Schepen toerisme gemeente Nijlen

Putte
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Van 16 november 2020
tot 31 maart 2021

Van vrijdag 18 december 2020
tot woensdag 6 januari 2021

Kroeg- en zoektochten in Heist-op-den-Berg

Kerststallentocht in de 4 dorpen van Lille

Vanwege corona kan onze proevertjestocht niet op een veilige manier doorgaan. Maar
niet getreurd, dit jaar kunnen jullie op stap met onze kroeg- en zoektochten.
Je verkent een of meerdere van de deelgemeenten met een korte wandeling, waarbij
je onderweg een aantal vragen en opdrachten oplost. Tussendoor kan je terecht bij
enkele kroegen om iets te drinken. Daarbij kan je gebruik maken van één van de 3
kortingsbons van 1 euro die in de deelnamebrochure zitten. Deze zoektochten zijn
zeker niet alleen voor de die-hards, de vragen zijn niet te moeilijk en soms wat ludiek,
hoofddoel is dat je met je gezin of enkele vrienden een fijne namiddag hebt.

In zowat elk Kempisch dorp vind je in deze periode levensgrote kerststallen, al dan niet
bevolkt met levende dieren. De 4 dorpen van Lille moeten hiervoor niet onderdoen,
ze hebben elk een wondermooie kerststal. We verbinden deze kerststallen met elkaar
door 4 wandellussen met verschillende afstanden. Je wandelt wanneer je zelf wil en
kiest de afstand die jij aankan. De wandellussen starten telkens in het centrum van
het dorp, nabij de kerk en de kerststal. Maak er een actieve kerstperiode van, wandel
gezellig samen met je familie en vrienden. Bij sneeuw is een slee zeker aan te raden.

© Rudi Van der Auwermeulen

Deelnamebrochures:
Al de deelnamebrochures zijn te koop bij
Toerisme Heist-op-den-Berg
Kostprijs:
De Kroeg- en zoektochten kosten € 5 per
stuk en bevatten elk 3 kortingsbons van
€ 1, uitslagen worden bekend gemaakt
eind april en voor de winnaars zijn er
‘Proef Heist-manden’ en ‘waardebons’ van
de deelnemende horecazaken.
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Afstand:
tussen 5 en 7 km

Toegankelijkheid:

Contact:
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

Vertrekplaats:
Kerk Poederlee / Kerk Gierle /
Kerk Wechelderzande / Kerk Lille
(de route is bewegwijzerd)
Afstand:
6,6 km, 16,4 km en 2 x 10 km
Extra:
Tijdens je tocht kom je kerststallen met
drank- en eetkraampjes tegen, onder
voorbehoud van de coronamaatregelen.

Toegankelijkheid:

Contact:
Toerisme Lille
Rechtestraat 44
2275 Lille
014 88 20 10
toerisme@lille.be
www.lille.be
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Zondag 20 december 2020
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Zondag 10 januari 2021

Nabij de Leibeek in Herenthout

Herenbossenwandeling in Hulshout

Een wandeling van 6,4 km leidt je langs landelijke wegen tussen velden. Je
begaat grotendeels verharde wegen, maar betreedt ook bospaadjes. Een tweede
wandeling van 13,8 km voert je doorheen de landelijke vallei van de Grote Nete over
voornamelijk onverharde idyllische wegen. Een deel van de afstand leg je af over de
dijk langs de Nete. De bekendste attractie hier is ongetwijfeld, ongeveer halfweg de
route, ‘t Schipke aan de Nete. Rond 1900 combineerde ’t Schipke de functie van veer,
herberg en boerderij. Nu kan je er zalig verpozen en iets drinken of eten.

Naar jaarlijkse traditie organiseert het lokaal bestuur van Hulshout samen met
KWB-Hulshout de Herenbossenwandeling. Het afwisselende parcours loopt langs
rustige, landelijke wegen en paden doorheen de prachtige natuur van de Netevallei met zijn Herenbossen, de schilderachtige Goren en de groene omgeving van
Bruggeneinde, gedomineerd door zijn Kaasstrooimolen. Voor vele wandelaars
een unieke kans om door het decor van de film “Pallieter” te stappen. Nostalgie
troef … De hongerigen hebben de keuze uit verse soep en dampende pannenkoeken. Er is een comfortabele tussenstop voorzien. Iedereen welkom.

Vertrekplaats:
Leibeekhof, Itegemse Steenweg 164
2270 Herenthout

Vertrekplaats:
PC St.- Mattheüs, Grote Baan 121/1
2235 Hulshout

Toegankelijkheid:

Vertrekuur:
tussen 9u en 13u

Vertrekuur:
Van 8u30 tot 15u

Afstand:
6,4 km en 13,8 km
Op voorhand reserveren:
via www.herenthout.be

Kostprijs:
€ 1,20 (KWB-leden + gezinsleden)
€ 1,50 (niet-leden), -12 jarigen: gratis

Contact:
Loket Vrije Tijd
Bouwelse Steenweg 8
2270 Herenthout
014 50 21 21
vrije.tijd@herenthout.be

Afstand:
5 km, 7 km, 11 km en 15 km
Op voorhand reserveren:
via www.hulshout.be

Toegankelijkheid:

5 km

Contact:
Walter Thijs
0499 15 63 51
walterthijs@hotmail.com
kwbhulshout.be

5 km
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Zondag 10 januari 2021

Zondag 17 januari 2021

Wandelen tussen velden en water in Olen

Blarendabberswandeling in Bouwel

Deze wandeling start aan de statige kerk van O.-L.-V.-Olen en brengt je via
onverharde boerenwegen en rustige kleine straatjes doorheen akkers en
weilanden, waar de schapen, koeien en paarden rustig grazen. Onderweg ontdek
je enkele charmante kapellen. Je kuiert langs het Albertkanaal met zicht op het
sluizencomplex om daarna weer de velden in te trekken en te genieten van de
mooie vergezichten.

Bouwel, een paradijs voor wandelaars. Wie de oranje lus kiest, weeft zichzelf een weg
tussen boerderijen en kapelletjes en klimt tot wel 20 meter hoog in de Bouwelse bergen! Je kruist een oude sluis op de Kleine Nete en de donkere vijver van het Philipsbos.
Je stapt de Kerkeheide op, een brokje ongerept natuurgebied. Hier overvalt “vertelselblauwe lucht” en “pluimige stilte” jou. Zo beschreef Felix Timmermans in “Minneke
Poes” zijn verblijf in het gelijknamige vakantiehuisje dat nog altijd bestaat. Ga je voor
de groene lus? Maak je borst nat voor 13 km wandelpret langs veilige, verstilde paden.
Een knappe blikvanger op je weg is de geklasseerde houten windmolen van Bouwel.

© Nancy Fasquelle

Vertrekplaats:
Café ’t Dorp, Boekel 10
2250 Olen

Toegankelijkheid:

Vertrekuur:
van 10u tot 14u
Afstand:
8 km
Op voorhand reserveren
via www.olen.be (e-loket)
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Contact:
Vrije Tijd Olen
Lichtaartseweg 9
2250 Olen
014 27 94 22
vrije.tijd@olen.be

Vertrekplaats:
Gemeentelijke basisschool Klim-op
Bouwel, Berdenweg 5
2288 Bouwel (naast de kerk)
Vertrekuur:
8 km tussen 10u en 14u
13,5 km tussen 10u en 13u
Afstand:
oranje lus: 8 km / groene lus: 13,5 km
Op voorhand reserveren
via www.grobbendonk.be

Toegankelijkheid:

Contact:
Toerisme Grobbendonk
Astridplein 3
2280 Grobbendonk
014 51 43 94
toerisme@grobbendonk.be
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Zondag 24 januari 2021

Zondag 14 februari 2021

Wandelen over de top van de Beerzelberg

Valentijnswandeling in Vorselaar

De wandeling brengt je naar deelgemeente Beerzel. Wandel mee en laat je leiden
langs open velden en door donkere bossen. Ontdek kleine mysterieuze plekjes. Ten
noorden van Beerzelberg liggen namelijk de Krankebossen! Wandel langs het landhuis Ter Speelbergen van Jozef Weyns, bezieler en eerste conservator van het openluchtmuseum Bokrijk en klim over het hoogste punt van de provincie Antwepen in
het natuurgebied Beerzelberg. Na de wandeling krijgen alle deelnemers een kleine
attentie aangeboden.

Vorselaar en Valentijn: dat is romantiek. Wandel naar het prachtige waterslot van
Vorselaar, omgeven door loofbossen met majestueuze dreven. Via oude zandwegen
kan je genieten van de weidse uitzichten. Hier zwoegde vroeger de Kempische boer
op de arme zandgrond om te kunnen overleven. De weiden en velden wisselen elkaar
af met talrijke bossen waar het wild nog een thuis heeft. Vreemde verschijnselen in
dit bosgebied liggen aan de oorsprong van heel wat sagen en legenden… Misschien
kom jij wel met een wild verhaal naar huis?

© Adrie De Kok

Vertrekplaats:
Gemeentelijk Sportcentrum
Albert Gysbrechts
Kattestraat 74
2580 Beerzel
Vertrekuur:
Van 9u tot 15u
Afstand:
8 km en 12 km
Op voorhand reserveren
via www.putte.be
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Toegankelijkheid:

8 km
Contact:
Toerisme Putte
Gemeenteplein 1
2580 Putte
015 76 78 87
toerisme@putte.be

8 km

Vertrekplaats:
Evenementenzaal De Dreef (foyer)
Oostakker 1b
2290 Vorselaar
(Parkeermogelijkheden aan de zaal)
Vertrekuur:
Tussen 9u en 14u, de 25 km wandelaars vertrekken tot 12u.
Afstand:
5, 10 of 25 km
Op voorhand reserveren
via www.vorselaar.be

Toegankelijkheid:

5 km
Contact:
Luc Van Hoof
Niemandshoek 6
2290 Vorselaar
0474 78 22 07
lucvanhoof@gmail.com

5 km
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Zondag 28 februari 2021

Fort en heidetocht in Berlaar en Nijlen

‘In het spoor van de kluizenaar’ in Herentals

Vorig jaar moesten we de wandeling omwille van het slechte weer omleiden. De
Kesselse Heide met zijn prachtige natuur zoals het vroeger was, werd die dag wegens
stormgevaar gesloten. Daardoor miste je enkele prachtige natuurzichten welke nu
hopelijk wel aanschouwd kunnen worden. Ontdek het landschap van het Goor en
de Steenbeemden tot aan de Kromme Ham. Alle wandelingen passeren het fort van
Kessel.

Het natuurgebied de Kempische Heuvelrug is een overblijfsel van landduinen. Die duinen
ontstonden toen de zee zich eeuwen geleden terugtrok. De wandeling verkent dit mooie
bosgebied bezaaid met vele onverharde paadjes en zijweggetjes. Bossen met Corsicaanse
en grove dennen wisselen af met loofbossen, heidevelden en vennen. Een landschap met
een grote diversiteit! De heuvelrug is dan ook de habitat van talrijke insecten, kleine dieren
en zwerf- en trekvogels. De naam van het vertrekpunt ‘De Kluis’ verwijst naar een verdwenen kapel en kluis die vroeger langs de oude weg stond.

Vertrekplaats:
sporthal De Putting
Grote Puttingbaan 8
2560 Kessel
Vertrekuur:
Tussen 8u en 15u

Vertrekplaats:
De Kluis, wandel- en fietscafé
Lichtaartseweg 169
2200 Herentals

Afstand:
3 km en 6 km, volledig verhard
8 km 12 km en 15 km, 85% onverhard
Op voorhand reserveren
www.berlaar.be/vrijetijd
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Zondag 28 maart 2021

Toegankelijkheid:

6 km

6 km

Contact:
Nancy Cloos
Markt 1, 2590 Berlaar - 03 410 19 00
vrijetijd@berlaar.be
Jelle Verstrepen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen - 03 410 02 11
onthaal@nijlen.be

Vertrekuur:
Tussen 10u en 15u
Afstand:
ongeveer 10 km
Op voorhand reserveren
via www.herentals.be

Toegankelijkheid:

boswandeling, zorg voor aangepaste
kledij en schoenen!
Contact:
Toerisme Herentals
Grote Markt 35
2200 Herentals
014 21 90 88
toerisme@herentals.be
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Met de steun van
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www.kempenskarakter.be

