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BRECHT, ‘Smoutebollentocht’ 

Zondag 16 december 2012

Toerisme Brecht richt, in samenwerking met de Sint-
Michielstappers, een winterwandeling in.
Het kader is landelijk Brecht, je passeert het gemeentelijk 
park en het Verbrand Hof. De wandeling van 8 km wordt 
gecombineerd met een creatieve fotozoektocht. Er is een 
rustpost voorzien en nadien zijn er smoutebollen te 
verkrijgen om de calorieën weer aan te vullen.

Je kan deze dag ook nog andere afstanden wandelen:  
4, 8, 13, 18, 22 of 26 km.
 
Waar? Zaal ‘De Eikel’, Oude Veldstraat 7, 2960 Brecht
Vertrek? van 08.00u tot 15.00u
Prijs? € 1
Inlichtingen: 03/660.28.30 of 0475/22.84.22 en  
info@toerismebrecht.be 

 

ESSEN, Voor galg en rad

Zondag 13 januari 2013

In de wandeling van 13 januari 2013 ga je kijken hoe er 
in het verleden werd omgegaan met misdaad en straf. 
Reeds eeuwen geleden had Essen zijn eigen rechtbank, 
de vierschaar op het Heuvelplein. Deze mocht oordelen 
en straffen uitspreken. Dat kon gaan van een boete, in 
de schandpaal worden gezet, op bedevaart gestuurd, 
uitgewezen uit het dorp, tot de dood op het rad. Je tast 
verder de grens af en gaat op zoek naar smokkelaars als 
Klaveren Vrouwke. Hij verdiende op die manier de kost 
tijdens de eerste wereldoorlog en moest het met zijn 
leven moest bekopen aan de strontpaal. Nog steeds 
worden deze verhalen bewaard en verder verteld.
 
Waar? Parking Kerk Horendonk, Dreveneind
Vertrek? 13.30u 
Prijs? € 1 (inbegrepen: gids, 1 consumptie in de Bosrust)
Contact: VVV De Tasberg, 03/677.19.91 of  
info@vvvessen.be 

KAPELLEN, De Uitlegger op z’n winters

Zondag 20 januari 2013

De Uitlegger is een waardevol gebied met een bijzondere 
biotoop van zeldzame planten en dieren. Niet enkel in de 
zomer, wanneer de azalea’s en de rododendrons in bloei 
staan, is een bezoek erg ontspannend. In de winter, 
wanneer de natuur in rust is, is het er heerlijk wandelen.  
Je gaat op zoek naar sporen van dieren en schuilplaatsen 
van insecten en vleermuizen. De gids vertelt je alles over 
de vele boomsoorten en ook de Antitankgracht komt aan bod. 
Die loopt dwars door het gebied en roept herinneringen op 
aan de Tweede Wereldoorlog.

Honden zijn toegelaten als ze aangelijnd blijven. De 
wandeling is geschikt voor kinderen, kinderwagens zullen 
misschien wat moeilijkheden ondervinden. De tocht duurt 
goed anderhalf uur en onderweg voorzien we een proevertje! 
 
Waar? Ingang van de Uitlegger, Heidestraat Zuid,  
2950 Kapellen
Vertrek? 13.30u
Prijs? GRATIS -  inschrijven verplicht
Inschrijven: Toerisme Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 
2950 Kapellen of 03/660.66.84 of toerisme@kapellen.be
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KALMTHOUT, Stappen tussen Staties 

met aansluitend bezoek aan de  

Suske en Wiske Kerstmarkt

Zaterdag 15 december 2012

Op zaterdag 15 december nodigt Toerisme Kalmthout je 
graag uit om deel te nemen aan de in 2012 genomineerde 
wandeling ‘Stappen tussen Staties’. Deze wandeling 
eindigde afgelopen zomer derde in de verkiezing  
‘Wandeling van het jaar’. Met de trein vertrekken we 
vanuit station Heide naar station Kalmthout. Vandaar 
stappen we 7 km langs de mooiste plekjes zoals de 
Kalmthoutse heide, de Vroente, het bijenteeltmuseum en 
Arboretum Kalmthout. Onderweg vertelt de toeristische 
gids je enkele leuke weetjes. Terug aangekomen aan station 
Heide kun je op de Suske en Wiske Kerstmarkt terecht 
voor een warme of geestrijke drank. Daarnaast zijn er 
standjes met artisanale producten, bloemstukjes, sieraden, 
cupcakes, …. omringd door gezellige vuurkorven die je 
verwarmen. Ook zou je Suske en Wiske wel eens kunnen 
tegenkomen op deze kerstmarkt die open is tot 22 uur.
 
Waar? Station Heide, Heidestatieplein 2920 Kalmthout
Vertrek? 14.00u
Prijs? € 2,50 (inbegrepen: gids, trein, 1 consumptie op  
de kerstmarkt)
Contact & inschrijven: Toerisme Kalmthout,  
03/666.61.01 of toerisme@kalmthout.be 
Inschrijven verplicht, plaatsen beperkt.

 

Contact & inschrijven: Toerisme Wuustwezel, 
03/690.46.43 of  toerisme@wuustwezel.be 

Inschrijven verplicht en graag vóór 14 november 2012.

 

BRASSCHAAT, Kerstwandeling op  

den Driehoek

Vrijdag 14 december 2012

Op 14 december organiseren KWB Driehoek  en Toerisme 
Brasschaat de vijfde editie van de Kerstwandeling op den 
Driehoek. We nemen jullie 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 pannenkoek,  
een warme chocomelk en een heerlijke glühwein. Kortom 
we bezorgen jullie enkele gezellige, zorgeloze uren.

Inschrijven is verplicht! Dit kan vanaf 1 december.  
Slechts 50 deelnemers per groep.
 
Waar? Brasschaat Driehoek, Zaal Drieheem,  
Rerum-novarumlei
Vertrek? elk halfuur van 18.00u tot 20.00u
Prijs? € 1
Inschrijven: Luc Van de Weyer, Spechtlaan 6,  
2930 Brasschaat  03/651.44.81
Robert Vanhove, Statiestraat 27, 2180 Ekeren,  
03/664.40.41
Leon Nelissen, Magdalenalei 82,2930 Brasschaat 
03/651.45.79

Kerstmarkt Op Den Driehoek
zaterdag 15 en zondag 16 december 2012

 

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 

 

WUUSTWEZEL, Blommaertwandeling 

Zondag 18 november 2012

Een half dozijn vrolijke jongens, allen uit de Nieuwe Wijk, 
troppelen aan de Beek bij elkaar. Dat is te Wuustwezel geen 
opvallend of vreemd verschijnsel….
Wie heeft dit niet gelezen? Ja, het zijn de eerste regels uit 
‘het Gestolen Millioen’ van Aloïs Blommaert, de Wuustwezelse 
schrijver van jeugdverhalen en historische romans.
En op maandag 19 november 2012 zal het precies 100 jaar 
geleden zijn dat Aloïs hier in Wuustwezel geboren werd. 
Deze gebeurtenis wil Toerisme Wuustwezel vzw vieren met 
een wandeling op zondag 18 nov 2012. Wie ook geïnteres-
seerd is in het leven van Aloïs, kan met ons meewandelen.
Na de wandeling zal aan de deelnemers een hapje en een 
drankje aangeboden worden.

We beperken de groepen tot 25 personen.
 
Waar? Poort naar het Platteland, Dorpsstraat 36,  
2990 Wuustwezel
Vertrek? 13.30u en om 16.00u
Prijs? € 5


