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Arendonk: ’t Swaans Hof, Broekstraat 46, 014/67 
13 17, www.swaanshof.be, vr tem zo open vanaf 
11u, ma tem do gesloten (42 km)
Balen: Villa Muun, Nieuwstraat 8, 014/75 07 58, 
www.villa-muun.be, wo tem za open vanaf 17u, zo 
vanaf 9u, ma + di gesloten, jaarlijks verlof: 29 juli 
tem 8 aug (44 km)
Brasschaat: Klokkenhof, Bredabaan 950, 03/663 
09 27, www.klokkenhof.be, open vanaf 12u (formu-
lieren vanaf 8u), ma gesloten (40 km)
Brecht: De Kolonie, Sluisvijfbaan 11, 03/636 08 33, 
www.dekolonie.be, di tem za open vanaf 11u, zo 
vanaf 9u, ma gesloten (40 km)
Dessel: Het Vijverzicht, Zanddijk 64, 014/75 80 78, 
www.hetvijverzicht.be, open vanaf 11u30, di + wo 
gesloten, tijdens bouwverlof: enkel wo gesloten (36 km)
Essen: De Bosrust, Kleine Horendonk 8, 03/677 01 
24, www.debosrust.be, ma tem vr open vanaf 11u, 
za + zo vanaf 10u (40 km)
Ham: De Vuvuzela, Tuinstraat 1 (zijstraat van Ger-
hees), 011/34 71 69, www.devuvuzela.be, wo tem 
vr open vanaf 10u, za + zo + feestdagen vanaf 9u, 
ma + di gesloten (43 km)
Hilvarenbeek (NL): Vrijthof 16, Vrijthof 16, +31 
135/05 22 85, www.vrijthof16.nl, alle dagen open 
vanaf 9u (40 km)
Hooge Mierde (NL): De Spartelvijver, Weeldsedijk 
1, +31 135/09 11 55, www.spartelvijver.nl, open 
vanaf 10u, ma + di gesloten, juli-aug: enkel ma ge-
sloten (41,5 km)

Kalmthout: Monida, Sint-Jozeflaan 1, 03/666 84 
13, www.monida.be, open vanaf 9u, do + vr geslo-
ten, mei-juni: enkel do gesloten, juli-aug: alle dagen 
open, schoolvakanties: alle dagen open, jaarlijks 
verlof: 4 tem 27 sept (40 km)
Kapellen: De Bosduif, Marcottedreef 37, 03/666 
51 11, www.debosduif.be, open vanaf 12u, ma + di 
gesloten (40 km)
Kasterlee: Koningsbos, Koningshof 9, 014/84 84 
00, www.koningsbos.be, open vanaf 12u, ma + di 
+ wo gesloten, zondag vertrek mogelijk vanaf 9u, 
jaarlijks verlof: 15 juli tem 3 aug (42,8 km)
Kasterlee: Netherust, Houtum 59, 0496/16 57 57, 
www.netherust.be, open vanaf 10u, vr gesloten, 
schoolvakanties: alle dagen open (41 km)
Lage Mierde (NL): De Buitenman, Buitenman 2, 
+31 135/09 13 36, www.debuitenman.nl, ma tem 
vr open vanaf 12u, za + zo vanaf 10u (42 km)
Lichtaart: Floreal Kempen, Herentalsesteenweg 
64, 014/55 61 20, www.campingsfloreal.be, open 
vanaf 9u, do gesloten, juli-aug: alle dagen open 
(44,5 km)
Lille: De Brouwketel, Wechelsebaan 164, 014/43 
48 81, www.brouwketel.be, wo tem za open van-
af 11u, zondag vanaf 9u, ma + di gesloten, jaarlijks 
verlof: 10 tem 20 juni (36 km)
Loenhout: ’t Schaliënhuis, Oud-Dorpsstraat 38, 
03/669 77 79, www.schalienhuis.be, open vanaf 
11u30, ma + di + wo gesloten, juli-aug: ma + di ge-
sloten, jaarlijks verlof: 22 tem 30 juli (45 km)

HOE DEELNEMEN? 
Je vraagt tijdens de normale openingsuren van één van de deelnemende horecazaken een route-
beschrijving. Je betaalt 5 euro en ontvangt daarvoor een huisproever of een tegoedbon. Tijdens de 
tocht beantwoord je drie vragen en zet je vier foto’s in de juiste volgorde. Bij aankomst steek je het 
deelnemingsformulier in de urne waardoor je meteen kans maakt op een waardebon van 25 euro bij 
de zaak in kwestie. Telkens je een deelnemingsformulier koopt, krijg je een stempel op jouw spaar-
kaart, die ook ter plaatse te verkrijgen is. Met vijf stempels is die kaart vol en maak je kans op één 
van de hoofdprijzen. Daarna begin je gewoon aan je volgende spaarkaart.

Meer info, openingsuren en het wedstrijdreglement via www.lekkertrappen.be 

DE VERTREKPUNTEN VAN DE FIETSTOCHTEN:

Het i s  eindeli jk weer zover!  D e f ietsen mogen uit  de garage gehaald worden ,  want het 
Lekkertrappen Fietsfestival  gaat van start .  Vanaf maandag 1 april  kan je  terecht bi j 
41 Kempen se horeca zaken om al  v roli jk trappend de omgev ing te  verkennen .  D aarbij 
doen we naa st  de Kempen ook de Antwerpse Noordertuin aan .  Elke tocht i s  zo’n 40 
kilometer lang en brengt je  langs de mooi ste stukken uit  de buurt,  af  en toe gekruid met 
interessante stopplaatsen .  En alle  deelnemers,  die kunnen mooie pri jz en w innen .  Heb 
je  eerst  nog even ti jd nodig om je f iets  weer netjes  op te  blinken? G een probleem! Het 
Lekkertrappen Fietsfestival  loopt nog tot  en met 30 september 2019.

LEKKERTRAPPEN FIETSFESTIVAL START MET 
41 NIEUWE TOCHTEN

Foto Robert Boons

Lommel: Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 011/39 
10 34, www.lommelbroek.be, open vanaf 10u, wo 
gesloten (44 km)
Lommel: Lunaland, Luikersteenweg 331, 011/64 
37 08, www.lunaland.be, wo vanaf 13u, za + zo 
vanaf 10u, ma + di + do + vr gesloten, schoolva-
kanties + feestdagen: alle dagen open vanaf 10u 
(45 km)
Lommel: De Blauwe Kei, Blauwe Kei 40, 011/55 16 
82, www.deblauwekei.be, do tem ma open vanaf 
11u, di van 12u tot 17u, wo gesloten (41 km)
Meerhout: Magazijn, Gasthuisstraat 1 (markt), 
0496/28 46 74, www.magazijn-meerhout.be, ma 
open vanaf 14u, di + wo + vr + za + zo vanaf 10u, 
do vanaf 8u (41 km)
Meerle: De Posthoorn, Kerkstraat 4, 0496/99 93 
88, www.deposthoorn.be, wo open vanaf 14u, do 
+ vr + za vanaf 12u, zo vanaf 10u, ma + di gesloten 
(42 km)
Merksplas: ’t Hofeind, Hofeinde 9, 014 55 29 91, 
www.hofeind.be, ma tem wo open vanaf 17u, do 
+ vr vanaf 11u, za vanaf 9u, zo vanaf 10u (42,5 km)
Mol: TC Field, Kiezelweg 75 (naast Sunparks), 
014/81 00 03, www.tcfield.be, alle dagen open 
vanaf 9u30 (45,5 km)
Mol: La Cuenta, Milostraat 3, 0471/77 95 76, www.
cafelacuentamol.be, open vanaf 11u, di + wo geslo-
ten, jaarlijks verlof: 10 tem 14 juni  (42,5 km)
Oud-Turnhout: Couverture, Steenweg op Turn-
hout 25, 014/45 43 42, www.couverture-chocola-
de.be, open vanaf 9u, zo + ma gesloten, jaarlijks 
verlof: 9 tem 15 april en 14 tem 29 juli (45 km)
Overpelt: Cash & co, Lindelsebaan 254, 0476/04 
85 90, www.cashenco.be, open vanaf 7u, wo ge-
sloten (45 km)
Paal: Paalse Plas, Holststraat 85, 011/96 55 45, 
www.paalseplas.be, open vanaf 10u, do gesloten, 
juli-aug: alle dagen open (47,5 km)
Ravels: Taverne De Wouwer, Kloosterstraat 4, 
014/70 55 55, www.fb.com/tavernedewouwer, 
open vanaf 10u, ma gesloten, jaarlijks verlof: 8 tem 
15 april (40 km)

Retie: Sportcafé Boesdijkhof, Boesdijkhofstraat 
22a, 014/75 44 80, www.sportcafeboesdijkhof.be, 
ma + vr open vanaf 14u, di vanaf 18u, wo + do vanaf 
11u, za + zo vanaf 10u, jaarlijks verlof: 15 tem 31 juli 
(40,6 km)
Reusel (NL): D’n Ouwe Brandtoren, Burgemees-
ter Willekenslaan 2, +31 497/62 03 11, www.ou-
we-brandtoren.nl, alle dagen open vanaf 9u30 (41 km)
Reusel (NL): Hollandershoeve, Turnhoutseweg 
46b, +31 497/64 40 50, www.hollandershoeve.nl, 
open vanaf 10u, ma gesloten (43 km)
Turnhout: Cake&Coffee, Zevendonkplein 11, 
0496/05 15 26, www.cakecoffee.be, open vanaf 
9u, zo + ma + feestdagen gesloten, jaarlijks verlof: 
15 juli tem 5 aug (42,5 km)
Vorselaar: De Schranshoeve, Nieuwstraat 49, 
014/51 87 74, www.schranshoeve.be, open vanaf 
11u, ma + di gesloten, jaarlijks verlof: 15 tem 25 juli 
(43 km)
Vorselaar: Cardijn, Cardijnlaan 14, 014/50 60 26, 
www.cardijnvorselaar.be, di tem vr open vanaf 
10u30, za + zo vanaf 12u, ma gesloten (45 km)
Weelde: Spoorhuis, Stationsstraat, 014/63 36 39, 
www.spoorhuis.be, alle dagen open vanaf 10u (45 km)
Westerlo: Torenhof IJskafee, Geneinde 1, 014/54 
43 91, www.tijdvoorijs.be, open vanaf 9u, ma + di 
gesloten, zomervakantie: enkel ma gesloten (36,5 km)
Wortel: De Bouwhoeve, Bouwhoef 2, 03/314 34 
20, www.debouwhoeve.be, open vanaf 11u30, ma 
gesloten (45 km)
Wuustwezel: Kochsegoed, Eikendreef 70, 03/663 
25 18, www.kochsegoed.be, di tem vr + zo open 
vanaf 10u, za vanaf 11u, ma gesloten, sept: ma 
open vanaf 18u, jaarlijks verlof: 13 juli tem 4 aug (41 km)
Zichem: Hof van Zichem, Ernest Claesstraat 67, 
013/66 66 42, www.hofvanzichem.com, open van-
af 11u, wo gesloten (41 km)
Zoersel: De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, 
03/336 66 21, www.decastelijnshoeve.be, open 
vanaf 11u, ma gesloten (41 km)


