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47 NIEIIWE KANSEN OM DE KBMPEN TE ONTDEKKEN
De Kenzpen is eert praclt|ige streek on1 te voet te leren kenn.en. NeÍ, zoals de Artl.r,verpse
Noordertuirt t.rorrwens. ÍIoog t.ijcl dus om het Lelckersteppe.n ItVon.delfcstival terug op gattg
Le Lreklr.en. Va.n I okt.oher 2019 tot en.,n.et 3I ntaort 2020 kan.ie rtia 17 splínt.ert1.i.eLIt,ve
tvandelrou[es de allerntooi.ste plekjes t,a.n de regío otttclekken. De tochten lopert zoveel
ntogelijk l.nngs onverha.rd.e uregen. Elke route tel.t zo'rt. I0 kílomeí.er, il7ear va.naf deze
ed.i.tie kan. je op enkele va.n die rtertrekpLtnten ook terech!. t/oor cen verkorte route. Voor
al wie I0 lcilon.eí:er net te veel vinclt. 14/íe deelneemt, nta.akt. rt.aor,qoede ger,voortte knns
o1:t lteel wa.t mooie prijzett.

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 deelnemingsÍormulier koopt, krijg je een stempel op jouw

spaarkaart, die ook ter plaatse te verkrijgen is. Met vijÍ stempels is die kaart vol en maak je kans op
één van de hooÍdprijzen (zie p12). Daarna begin je gewoon aan je volgende spaarkaart.

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

DE VERTREKPUNTËN VAN DE WANDELTOCHTEN
Baarle-Heriog: Schuttershof , Zondereigen 27,

014/63 31 69, www.caÍeschuttershof-zonderei-
gen.be, open vanaf 12u30, zo vanaf 9u, di + wo
gesloten (5,6 of 9,3 km)
Balen: De Waterhoek, Olmensebaan 126, 014/31
04 44, www.dewaterhoek.com, open vanaf 11u,

ma gesloten (9,2 km)
Beringen: TODI, be-MINE 1, 011/36 05 28, www.
todi.be, alle dagen open vanaf 11u (B km)
Brasschaat: Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan
11, 0474/48 16 03, www.perron-noord.be, open
vanaf 11u, ma + di gesloten, jaarlijks verloÍ: .12 tem
19 nov (11,5 km)
Brecht: 't Sentiment, Vaartstraat 237, 0470/74 31

01, www.Íb.com/tsentiment, open vanaf 9u, wo +
do gesloten, jaarlijks verloÍ.2 tem .10 okt (11,5 km)
Dessel: Het Vijverzicht, Zanddijk64,014/75 B0 78,
www.hetvijverzicht.be, open vanaÍ 1lu3O, ma + di
+ wo gesloten, jaarlijks verlof: 30 sep tem 11 okt (9,5 km)
Eersel (NL): dinee-caÍé Veertien, Markt 1416, +31
497/51 77 77, www.dineecafeveeÍtien.nl, ma tem
za open vanaÍ 9u30, zo vanaÍ 11u, jaarlijks verloÍ:
22Iem 25 Íeb (5,6 of 9,3 km)
route 5,6 km is rolstoeltoegankelijk
Essen: Bistro Tutti, Stationsstraat 107, 03/667 23
63, www.bistrotutti.be, open vanaf 1lu, ma + di
gesloten (11,5 km)
Geel: Bruegelhut, Wildersedijk 5, 014/92 02 31,
www.bruegelhut.be, do + vr + za open vanaÍ 13u,

zo vanaï I I u, ma + di + wo gesloten, januari volle-
dig gesloten (4,7 of 1.1,3 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 vanaf 9u, ma + di ge-
sloten, nov-dec-feb: ma + di + wo gesloten, januari
volledig gesloten (10,5 km)
Herenthout: 't Schipke aan de Nete, Niemands-
hoek 12, 014/50 01 74, www.schipkeaandenete.
be, alle dagen operi vanaf 12u, zo vanaÍ 1 1 u, jaar-
lijks verlof: 9 tem 26 dec (9,5 km)
Hilvarenbeek (NL): Vrijthof 16, Vrijthof 16, +31
135/05 22 85, www.vrijthofl6.nl, alle dagen open
vanaf 9u (24 of 10,8 km)
Hooge Mierde (NL): De Spartelvijver, Weeldsediik
1, +31 135/09 11 55, www.spartelvijver.nl, open
vanaf 10u, ma + di gesloten, jaarlijks verlof: 21 tem
28 Íeb (10 km)
Kalmthout: Monida, Sint-Jozeflaan 1, 03/666 84
13, www,monida.be, open vanaf 9u, do + vr ge-
sloten (12 km)
Kapellen: Sinatra's, Hoevensebaan 19, 03/302 30
60, www.sinatras.be, open vanaf llu, zo vanaÍ
14u (10 km)
Kasterlee: Koningsbos, KoningshoÍ 9, 014/84 84
00, www.koningsbos.be, open vanaf l2u, ma + di
+ wo gesloten, zondag vertrek mogelijk vanaf gu,

jaarlijks verlof: 28 okt tem 15 nov en 27 dec tem 3
jan (9 km)

Lage Mierde (NL): De Buitenman, Buitenman 2,
+31 135/09 .13 36, www.debuitenman.nl, ma tem
vr open vanaf 12u, za + zo vanaÍ 10u, jaarlijks ver-
lof: 30 dec tem 2 jan en 22 Iem 28 feb (6 of
10,3 km)
Lichtaart: Floreal Kempen, Herentalsesteenweg
64, 014/55 61 20, www.campingsÍloreal.be, open
vanaf 9u, do gesloten (10,7 km)
Lille: De Brouwketel, Wechelsebaan 164, 014/43
48 81, www.brouwketel.be, wo tem za open vanaf
11u, zondag vanaf 9u, ma + di gesloten, jaarlijks
verlof: 29 sep tem B okt en 11 tem 21 nov (10,3 km)
Loenhout:'t Schaliënhuis, Oud-Dorpsstraat 38,
03/669 77 79, www.schalienhuis,be, open vanaÍ
11u30, ma + di + wo gesloten, jaarlijks verlof: 22
feb tem 1 maart (10,9 km)
Lommel: Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 011/39
1O 34, www.lommelbroek.be, open vanaÍ 1Ou, wo
gesloten, jaarlijks verlof: 25 okI, 23 + 24 en 30 + 31

dec (8,2 oÍ 15 km)
Lommel: Lunaland, Luikersteenweg 331, 011/64
37 08, www.lunas-ijsstadion.be, di tem vr open
vanaf 13u30, za + zo vanaf lOu, ma gesloten,
schoolvakanties + feestdagen: alle dagen open
vanaf I0u, jaarlijks verlof : 1 tem 11 okt (B,B 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, jaarlijks verlof:
17 dec tem 5 jan (9,5 km)
Meerhout: Luihoeve, Bredestraat 62,014/71 Og 18,
www.luihoeve.be, ma + do + zo open vanaf 11u, vr
+ zavanaÍ 14u, di + wo gesloten, jaarlijks verloí:
29 okt tem 6 nov en 24 dec tem 1 jan (10,2 km)
Meerhout: De Zoete Zonde, Genepas 7,O14/7O 59
53, www.Íb.com/dezoetezondemeerhout, wo tem
za open vanaf .11u30, zovanaÍ 13u, ma + di geslo-
ten, jaarlijks verlof: l0 tem .18 feb (5,6 oÍ 10,2 km)
Meerle: De Posthoorn, Kerkstraat 4, 0496/99 93
BB, www.deposthoorn.be, wo + vr open vanaí 14u,
do + za vanaf l2u, zovanaÍ l0u, ma + di gesloten
(9,2 of 11 km)
Mol: TC Field, Kiezelweg 75 (naast Sunparks),
014/81 00 03, wwwtcfield.be, alle dagen open
vanaf 9u30 (5 of 10 km)
Mol: La Cuenta, Milostraat 3, 0471/77 95 76,
www.caÍelacuentamol.be, open vanaf 11u, ma + di
gesloten, jaarlijks verlof: 30 sep tem B okt (10 km)
Mol: Port Aventura, Zilvermeerlaan I,014/47 22
57, www.zilvermeerhaven.be, ma tem wo open
vanaf 11u, za + zo vanaf lOu, do + vr gesloten,
jaarlijks verloÍ: 16 dec tem 12 jan (B km)
Oud-Turnhout: Couverture, Steenweg op Turn-
hout 25, 014/45 43 42, www.couverture-chocola-
de.be, open vanaf gu, zo + ma gesloten, jaarlijks
verlof: 2l ïem27 jan (7 of 10 km)
Oud-Turnhout: Burcht Hertog Jan, De Laks B,

014/65 11 65, www.burchthertogjan.com, open

vanaÍ 11u, ma + di gesloten, jaarlijks verlof: 20 nov
tem B dec (11 km)
Overpelt: Cash & co, Lindelsebaan 254,0476/04
85 90, www.cashenco.be, open vanaÍ 7u, wo ge-
sloten, jaadijks verlof: 25 okt tem 13 nov (9,5 km)
Paal: Paalse Plas, Holststraat 85, 011/96 55 45,
www.paalseplas.be, open vanaÍ 10u, do gesloten,
jaarlijks verlof: 20 dec tem 5 jan (5 oí 9 km)
route 5 km is rolstoeltoegankelijk
Ravels: Taverne De Wouwer, Kloosterstraat 4,
014/70 55 55, www.Íb.com/tavernedewouwer,
open vanaf 10u, ma gesloten, jaarlijks verlof: 23
dec tem 5 jan (7,2 of 9,7 km)
Retie: Moor Than Koffie, Hulselstraat 16, O14 32
20 14, www.moorthankoÍfie.be, open vanaf gu, di
+ wo gesloten (10,9 km)
Reusel (NL): D'n Ouwe Brandtoren, Burgemees-
ter Willekenslaan 2, +31 497/62 03 11, www.ou-
we-brandtoren.nl, alle dagen open vanaÍ 9u30,
jaarlijks verlof:22 tem 28 feb (6,5 of 12 km)
Reusel (NL): Hollandershoeve, Turnhoutseweg
46b, +31 497/64 40 50, www.hollandershoeve.nl,
open vanaf 10u, ma gesloten (11,3 km)
Turnhout: Cake&Coffee, Zevendonkplein 11,
0496/05 15 26, www.cakecofÍee.be, open vanaf
9u, zo + ma + feestdagen gesloten (6 of 10 km)
Vorselaar: De Schranshoeve, Nieuwstraat 49,
014/51 87 74, www.schranshoeve.be, open vanaf
llu, ma + di gesloten (11,5 km)
Vorselaar: Cardijn, Cardijnlaan 14, 014/50 60
26, www.cardijnvorselaar.be, di tem vr open vanaf
10u30, za + zovanaÍ 12u, ma gesloten (10,6 km)
Weelde: Spoorhuis, Stationsstraat, 014/63 36 39,
www.spoorhuis.be, open vanaf l0u, ma + di ge-
sloten, jaarlijks verlof: 1 tem 10 okt (9,8 km)
Westerlo: ïorenhof lJskafee, Geneinde 1, 014/54
43 91, www.tijdvoorijs.be, open vanaf 9u, ma + di
gesloten (B km)
Westerlo: Westelhof, Polderstraat 11, 014/54 24
24 oÍ 0475/96 43 26, wo open vanaf 9u, do + vr
vanaÍ 17u, zavanaÍ 15u, zo vanaf 12u, ma + di ge-
sloten, oktober gesloten (10,5 km)
Wortel: De Bouwhoeve, BouwhoeÍ 2,03/314 34
20, www,debouwhoeve.be, open vanaf 11u30, ma
gesloten, gesloten op 1 nov, jaarlijks verlof: 1 tem
13 jan (.10 oÍ 13,5 km)
Wuustwezel; Kochsegoed, Eikendreef 70,
03/663 25 18 of 0476/68 49 34, www.Íb.com/
kochsegoed, di tem vr + zo open vanaÍ 10u, ma
vanaf 1Bu, zavanaÍ 11u, jaarlijks verlof: 23 dec tem
5 jan (11 km)
Zichem: Hof van Zichem, Ernest Claesstraat 6Z
013/66 66 42, www.hoÍvanzichem.com, open van-
aÍ 11u, za vanaf 16u, wo gesloten (9 km)
Zoersel: De Castelijnshoeve, KasteeldreeÍ 52,
03/336 66 2.1, www.decastelijnshoeve.be, di tem
za open vanaf 1lu, zo vanaÍ .10u, ma gesloten
(10,5 km)
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