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35 unieke fietstochten 

Het is zover! We starten met een gloednieuwe editie van het Onderox Fietsfestival. Dit jaar hebben we een 
recordaantal van 35 tochten voor jou uitgewerkt. En voor het eerst trekken we met de fiets naar de 
Noordertuin, de streek ten noorden van Antwerpen. Het Onderox Fietsfestival loopt van 1 april tot en met 30 
september. En naar goede gewoonte zijn er weer prachtige prijzen te winnen. 

Hoe neem je deel? 
Je vraagt tijdens de normale openingsuren van één van de deelnemende horecazaken een 
routebeschrijving. 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 waarmee 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 fietskaart, 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. 

De vertrekpunten: 

Arendonk: ’t Swaans Hof, Broekstraat 46, 014/67 13 17, www.swaanshof.be, open vanaf 11u30, ma + di 
gesloten (40 km) 
 
Baarle-Nassau (NL): Spoorhuis, Grensweg 28, 014/63 36 39, www.spoorhuis.be, open vanaf 10u, ma + di 
gesloten (38 km) OPGELET: wegens onvoorziene omstandigheden tijdelijk gesloten 
 
Balen: Villa Muun, Nieuwstraat 8, 014/75 07 58, www.villa-muun.be, woe tem vr open vanaf 12u, za + zo 
vanaf 9u, ma + di gesloten (41 km) 
 
Bergeijk (NL): De Oude Belg, Kleine Witrijt 3a, +31 497/74 50 50, www.deoudebelg.nl, april + september: 
open vanaf 10u, di + wo + za gesloten, mei – juni: open vanaf 11u, di + wo gesloten, juli – augustus: open 
vanaf 11u, wo gesloten (46 km) 

Brasschaat: Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan 11, 0474/48 16 03, www.perronnoord.be, di tem zo open 
vanaf 11u, maandag gesloten (45 km) 

Dessel: Het Vijverzicht, Zanddijk 64, 014/75 80 78, www.hetvijverzicht.be, open vanaf 11u30, di + wo 
gesloten (43 km) 

Essen: De Linden, Heuvelplein 26, 034/30 65 66, open vanaf 11u, wo gesloten (45 km) 

Ham: De Vuvuzela, Tuinstraat 1 (zijstraat van Gerhees), 011/34 71 69, www.devuvuzela.be, wo tem vr 
open vanaf 10u, za + zo + feestdagen open vanaf 9u, ma + di gesloten (47 km) 

Hilvarenbeek (NL): Vrijthof 16, Vrijthof 16, 013/505 22 85, www.vrijthof16.nl, alle dagen open vanaf 9u (42 
km) 

Hooge Mierde (NL): De Spartelvijver, Weeldsedijk 1, +31 135/09 11 55, www.spartelvijver.nl, open vanaf 
10u, ma + di gesloten (45 km) 

Kalmthout: Monida, Sint-Jozeflaan 1, 036/66 84 13, www.monida.be, open vanaf 9u, do + vr gesloten, mei 
en juni: ook open op vrijdag (44 km) 

Kasterlee: Koningsbos, Koningshof 9, 014/84 84 00, www.koningsbos.be, ma open vanaf 17u, do tem zo 
vanaf 12u, di + wo gesloten (43 km) 

Kasterlee: Netherust, Houtum 59, 0496/16 57 57, www.netherust.be, open vanaf 10, vr gesloten, tijdens 
schoolvakanties alle dagen open (39 of 45 km) 

Lage Mierde (NL): De Buitenman, Buitenman 2, +31 135/09 13 36, www.debuitenman.nl, alle dagen open 
vanaf 10u (45 km) 



Lichtaart: Floreal, Herentalsesteenweg 64, 014/55 61 20, www.florealgroup.be, open vanaf 11u, 
donderdag gesloten, juli + augustus: alle dagen open vanaf 10u30 (41 km) 

Lille: De Brouwketel, Wechelsebaan 164, 014/43 48 81, www.brouwketel.be, open vanaf 11u, ma + di 
gesloten (41 km) 

Lommel: Lommel Broek, Kanaalstraat 91, 011/39 10 34, www.lommelbroek.be, open vanaf 10u, wo 
gesloten (42 km) 

Meerhout: Magazijn, Gasthuisstraat 1 (markt), 0496/28 46 74 of 0496/50 25 41, ma open vanaf 14u, di + 
wo + vr + za + zo vanaf 10u, do vanaf 8u (41 km) 

Meerle: ’t Ijsklompke, Elsakker 23a, 0473/35 10 18, www.ijsklompke.be, open vanaf 13u, ma gesloten, juni 
+ juli + augustus: alle dagen open vanaf 11u (40 km) 

Merksplas: De Zwaluw, Leopoldstraat 61, 014/71 66 64, www.tavernedezwaluw.be, open vanaf 11u, di + 
wo gesloten (40 km) 

Mol: TC Field, Kiezelweg 75 (naast Sunparks), 014/81 00 03, www.tcfield.be, open vanaf 9u30, 21 jul tem 
10 sep op za en zo gesloten om 18u (43,5 km) 

Mol-Postel: De Kaasboerin, Eerselseweg 99, 014/37 70 84, www.kaasboerin.be, open vanaf 10u (44 km) 

Oud-Turnhout: Burcht Hertog Jan, De Laks 8, 014/65 11 65, www.burchthertogjan.com, open vanaf 11u, 
ma + di gesloten, juli + augustus: alle dagen open vanaf 11u (40 km) 

Oud-Turnhout: Couverture, Steenweg op Turnhout 25, 014/45 43 42, www.couverture-chocolade.be, open 
vanaf 9u, zo + ma gesloten (37 km) 

Retie: Boesdijkhof (sporthal), Boesdijkhof 22a, 014/75 44 80, www.sportcafeboesdijkhof.be, ma + vr open 
vanaf 14u, di vanaf 18u, wo + do vanaf 11u, za + zo vanaf 10u (42 km) 

Reusel: D’n Ouwe Brandtoren, Burgemeester Willekenslaan 2, +31 497/62 03 11, www.ouwe-
brandtoren.nl, open vanaf 9u30 (38 of 45 km) 

Reusel: Hollandershoeve, Turnhoutseweg 46b, +31 497/64 40 50, www.hollandershoeve.nl, open vanaf 
10u, ma gesloten (44 km) 

Sint-Lenaarts (Brecht): ’t Zoet Moment, Processieweg 3, 0473/44 45 25, www.zoetmoment.be, open vanaf 
9u, zo + ma gesloten (40 km) 

Turnhout: Cake en Coffee, Zevendonkplein 11, 0496/05 15 26, www.cakecoffee.be, open vanaf 9u, zo + 
ma + feestdagen gesloten (42 km) 

Vlimmeren: ’t Vlimmershof, Antwerpseweg 244, 03/312 01 37, www.tvlimmershof.be, open vanaf 8u (38 
km) 

Vorselaar: Cardijn, Cardijnlaan 14, 014/50 60 26, www.cardijnvorselaar.be, open vanaf 10u30, ma 
gesloten (38 km) 

Weelde: Bourgondische Brouwerij, Weeldestraat 86, 014/65 08 00, www.debourgondischebrouwerij.be, ma 
open vanaf 12u, di tem vr vanaf 11u, za + zo vanaf 10u (41,3 km) 

Wortel: De Bouwhoeve, Bouwhoef 2, 03/314 34 20, www.debouwhoeve.be, open vanaf 11u30, ma 
gesloten (44 km) 

Zichem: Hof van Zichem, Ernest Claesstraat 67, 013/66 66 42, www.hofvanzichem.com, open vanaf 11u 
(42,5 km) 



Zoersel: De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, 03/336 66 21, www.decastelijnshoeve.be, open vanaf 11u 
(45 km) 
 
Hoofdprijzen: 
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