DAGARRANGEMENTEN IN BRECHT
Activiteiten
Op zoek naar natuur?
Voor rust en natuur kan je terecht in de Brechtse Heide. Het beschermd landschap
van 1 726 hectare heeft heel wat te beiden op gebied van fauna en flora. Naast
inheemse bomen en plantensoorten vind je in dit grootste geklasseerde natuurgebied
maar liefst 290 (!) verschillende paddenstoelen. Behalve planten vinden ook tal van
dieren hun onderkomen in dit prachtige landschap. Er heerst een diversiteit aan
libellen en andere ongewervelden, amfibieën, vissen en zoogdieren. Onze gids
vertelt je er graag meer over !
Richtprijs gids: € 50
Max. aantal pers: 25
Duur: 2 uur
In het prachtige natuurreservaat (met een historische tintje) Kooldries-Hoofsweer kan
je volop van de natuur genieten. Dit oude kleiputtengebied is een restant van de
vroeger bloeiende steenbakkerij-industrie. De talrijke kleiputten zijn het gevolg van de
kleiontginning in dit gebied. Nadien raakten ze in verval, vulden zich met regenwater
en verbosten uiteindelijk met wilgenstruwelen. Onze gids vertelt je graag meer over
de unieke fauna en flora in dit gebied.
Richtprijs gids: € 50
Max. aantal pers: 25
Duur: 2 uur
Cultuur opsnuiven?
In deze oase van rust wonen de zusters van de orde van de Trappistinnen. Hun
voornaamste bezigheden zijn het maken van liturgische gewaden, vlaggen en
natuurlijke zepen. Een filmvoorstelling en korte rondleiding nemen je mee in het stille
en toegewijde leven van deze zusters en je bent vrijblijvend uitgenodigd om deel te
nemen aan een gebedsdienst. Het bezoek wordt afgesloten met een kopje koffie en
koekje.
Richtprijs: € 2,5 pp
Max. aantal pers: 20
Duur: 2 ½ uur
Op zoek naar de geschiedenis van je eigen streek? In het Brechtse heemkundige
museum kan je kennismaken met de oude Kempense leefgewoonten, de vroegere
ambachten, archeologische vondsten en de Brechtse humanisten. Kortom: je wordt
er ondergedompeld in het Kempense verleden.
Richtprijs: € 2 pp
Max. aantal pers: 25
Duur: 2 uur
Een gegidste rondleiding voor groepen van min 15 personen kost € 30 (+ € 2 per
extra persoon)
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Kennismaken met Brechtse streekproducten?
Taxandria Elixirs heeft zijn naam te danken aan de oude benaming die de Romeinen
aan onze streek gaven. In deze kleinschalige ambachtelijke stokerij ontdek je hoe
alcohol vroeger en nu gestookt wordt, hoe elixirs gemaakt worden en wat de
verschillen zijn met andere sterke dranken. Natuurlijk mag een proevertje niet
ontbreken! Na je bezoek ontvang je een flesje van 100 ml naar keuze.
(Minimumleeftijd voor degustatie is 18 jaar)
Richtprijs: € 6 pp
Aantal pers: 8-40 pers
Duur: 1 uur

Een leuke kinder- en/of gezinsactiviteit is een bezoek aan de geitenboerderij Ton
Jansen. Wat de aaibaarheidsfactor betreft, kan deze boerderij zeker tellen. Dagelijks
worden hier een 400-tal melkgeiten gemolken en dit betekent dat er steeds een groot
aantal van deze kleine knuffeldiertjes aanwezig zijn. Een bezoekje aan dit bedrijf
toont aan dat het houden van melkgeiten net zo intensief en grootschalig kan zijn als
de sector van de melkkoeien.
Richtprijs: € 2 pp
Min aantal pers: ?
Duur: 1 – 1 ½ uur
Een bezoek aan het tuinbouwbedrijf leert je op welke unieke manier de familie
Joosen braambessen en komkommers teelt. Het is dan ook een prachtig zicht om
deze mooie vruchten te zien groeien onder het glas. Het klimaat daarbinnen wordt
computergestuurd door middel van een warmtekrachtgenerator. Laat deze
technische verfijning je echter niet doen vergeten dat er ook nog veel arbeidsuren
worden afgehaspeld alvorens wij de lekkere braambes of de frisse komkommer naar
binnen kunnen spelen. Zonder twijfel een unieke ervaring om dit bedrijf te bezoeken.
Richtprijs: € 1,5 pp
Min. aantal pers: 15
Duur: 1 ½ uur
Op het melkveebedrijf ‘De steenhovense boshoeve’ leven ongeveer 80 melkkoeien
en 60 stuks jongvee. Al ruikend, proevend, voelend en spelend leer je tijdens je
bezoek wat het hedendaagse boerenleven inhoudt: wat de koeien eten en drinken,
hoe ze worden gemolken en wat er daarna met de melk gebeurt. Als afsluiter van
een leerzame dag kan je genieten van een hapje en een drankje.
Tip: bij slecht weer is het handig om laarzen aan te doen.
Richtprijs: 9 pp
Min. aantal pers: 20
Duur: 2 uur
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Meer informatie?

Dienst toerisme
Gemeenteplaats 1
2960 Brecht
+ 32 (0)3 660 28 30
www.toerismebrecht.be

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur; woensdag van 13.00-16.00 uur;
zaterdag van 10.00-12.00 uur
In het hoogseizoen (april t/m september) zijn we extra geopend op:
vrijdag van 13.00-16.00 uur en zondag van 10.00-14.00 uur
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