
KALMTHOUT 

Wandeling op de Wolfsheuvel

Zondag 9 februari 2014

Gids Jos Engelen neemt je mee op stap in het domein 
Wolfsheuvel, beter bekend als “het bos van den Boeren-
bond” een domein dat tot 2012 gesloten was voor 
publiek. Het unieke bos biedt een grote verscheidenheid 
aan planten en is een waar genot voor vele vogels en 
andere dieren. De vogelwand biedt een prachtig uitzicht 
over de waterpartij. Je wandelt gedurende twee uur langs 
het ruiterpad, het speelbos en de kijkwand.
Naar goede gewoonte wordt deze winterwandeling 
afgesloten met een lekker drankje.
 
Hoe laat: Afspraak om 13u45, vertrek om 14u
Vertrek: Parking in de Duffelaarstraat, Achterbroek te 
2920 Kalmthout
Prijs: 2 euro
Contact & inschrijven: 03/666.61.01 of  
info@vvvkalmthout.be

 

ESSEN 

Wildertse Wandeling

Zondag 9 maart 2014

Zoals de naam laat vermoeden ga je op pad in Essen- 
Wildert. Dit gehucht, gelegen tussen Essen en Kalmthout, 
kenmerkt zich door een gezellige dorpskern met pleintje 
maar is ondertussen flink uitgebreid met verschillende 
nieuwe wijken. Vanaf de vertrekplaats word je door 
bossen en langs weilanden geleid naar de prachtige tuin  
“Hof ter Weyden”. Dit domein was ooit eigendom van de 
vader van de modeontwerper Dries Van Noten. In het 
verleden werden regelmatig concerten en tentoon-
stellingen georganiseerd die vaak duizenden bezoekers 
aantrokken. Het paradijselijke domein is 4ha groot en 
bestaat uit vier percelen waarop zich de boerderij, stallen, 
weiden en een vijver bevinden. Onlangs kreeg Hof ter 
Weyden nieuwe eigenaars  die er hard aan werken om 

een deel van het domein terug open te stellen voor 
vernissages en recepties, maar ook een wandeling door de 
gedichtentuin behoort tot de mogelijkheden. Vandaag krijg 
je van dit alles al een voorproefje tijdens dit unieke bezoek. 
De wandeling is 8 km lang. 
 
Hoe laat: 13u30
Vertrek: Parking Wildertse duintjes (naast viaduct)
Prijs: 1 euro
Contact: VVV Essen 03/677.19.91 of info@vvvessen.be
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KAPELLEN 

Winterwandeling in het Wolvenbos

Zondag 19 januari 2014 

Toerisme Kapellen biedt je een uitzonderlijke kans om het 
Wolvenbos te verkennen. Het uitgestrekt gebied met een 
kasteel staat momenteel te koop, maar de vijvers,  
weiden en dichte bossen kunnen voor één keer worden 
bewonderd en bezocht. Een gelegenheid die je niet mag 
laten voorbijgaan. Met (hopelijk) een laagje sneeuw er 
bovenop – het is toch een winterwandeling – wordt dit 
een onvergetelijke gebeurtenis. Wie in 2013 de winter-
wandeling door De Uitlegger meemaakte, kan daarvan 
meespreken. Onder begeleiding van een gespecialiseerde 
gids maken we een wandeling van anderhalf uur door het 
unieke Wolvenbos. Parkeren doe je aan het startpunt 
naast de rijbaan. Goed aansluiten aub!
 
Hoe laat: 14u
Vertrek: Aan de ingang van het Wolvenbos,  
Heidestraat-Zuid, 2950 Kapellen 
Prijs: 2 euro
Inschrijven: Dienst Toerisme. Vóór 15 januari 2014, 
Antwerpsesteenweg 130, 03/660.66.84 of  
toerisme@kapellen.be  

Inschrijven: Luc Van de Weyer 03/651.44.81
 Robert Vanhove 03/664.40.41
 Leon Nelissen 03/651.45.79
Inschrijven verplicht.

 

BRECHT 

Smoutebollentocht + Zoektocht

Zondag 15 december 2013

Een mooie wandeltocht door het winterse landschap van 
Brecht. Je wandelt door de unieke natuur op en rond het 
militaire domein. Een tocht met oog voor de natuur. 
Ruime en verzorgde rustposten aan de rand van deze 
natuur. Toerisme Brecht voegt een zoektocht toe aan de 
wandeling. Nadien zijn er smoutebollen te verkrijgen om 
de calorieën weer aan te vullen.
 
Hoe laat: Tussen 8u en 15u
Vertrek: Zaal “De Eikel”, Oude Veldstraat 7 te 2960 Brecht
Prijs: 1 euro
Contact: Toerisme Brecht 03/660.28.30 of  
Sint-Michielstappers via brunojoosen@telenet.be 

 

WUUSTWEZEL 

Kerststallenwandeling in Gooreind 

Zaterdag 21 december 2013

De stille dagen komen eraan. Tijd om even stil te staan, 
overdenken en bezinnen. Tijdens de kerstperiode heeft 
Toerisme Wuustwezel voor jouw een speciale wandeling 
langs gewone en bijzondere kerststallen die je even laat 
stilstaan bij het leven. Op zaterdag 21 december is er een 
gegidste kerstwandeling in Gooreind waarbij er voor nog 
wat extra sfeer wordt gezorgd met vertellingen, een hapje 
en een drankje.
 
Hoe laat: 16u30
Vertrek: Parking voor de kerk van Gooreind
Prijs: Gratis
Inschrijven: toerisme@wuustwezel.be  of 03/690.46.43

De herfst heeft zijn intrede gedaan en de winter klopt op 
de deur. Naast de tijd van huiselijke gezelligheid is deze 
periode uitgelezen om mooie wandelingen te maken.  
De Noordertuin van Antwerpen voorziet hierin door 
middel van deze wandeltochten die in het teken van 
diversiteit staan. Kom met ons de kerstsfeer opsnuiven, de 
geschiedenis uitpluizen, volkse verhalen beleven of gewoon 
lekker ontspannen. Onze wandelingen zijn uitermate 
geschikt voor gezinnen met kinderen, recreatieve  
wandelaars of de meer geoefende wandelaar. 

Haal je wandelschoenen vanonder het stof en wandel met 
ons mee met een laaghangend zonnetje of wit sneeuwtapijt 
als begeleider. Genieten geblazen !

Alle info rond onze wandelingen kan je nalezen op 
WWW.NOORDERTUIN.BE

 

BRASSCHAAT 

Kerstwandeling op den Driehoek

Vrijdag 13 december 2013

Voor de zesde keer nemen we je mee voor een tocht door 
de Brasschaatse wijk Driehoek. Als de sterren fonkelen en 
de lichten branden, lopen we, in groepen van maximaal  
50 wandelaars, langs de versierde tuintjes van halte naar 
halte. Onze vertellers verstrooien je met hun boeiend 
verhaal. In de sporthal wacht je een fantastisch optreden. 
Er zijn lekkere opwarmertjes zoals een borrel, een heerlijke 
glühwein en een warme, lekkere verrassing. Kortom we 
bezorgen je enkele gezellige, zorgeloze uren voor een all-in 
prijs van één euro.  
    
Inschrijven is verplicht! Dit kan vanaf 1 december. 
Slechts 50 deelnemers per groep.
 
Hoe laat: Elk half uur tussen 18u en 20u
Vertrek: Brasschaat Driehoek, Zaal Drieheem,  
Rerum-Novarumlei
Prijs: 1 euro


