
 
Mmm … chocoladewandeling 
 
Al voor de tweede keer organiseert Visit Tervuren een chocoladewandeling door 
Tervuren. Zo wil het de chocoladezaken een duwtje in de rug geven. En jou een 
smakelijke zondag bezorgen. Om vingers en duimen af te likken! 
  
 
Tervuren telt best veel chocoladezaken. Van artisanale chocoladeateliers tot gevestigde 
merken en bakkers van bij ons. Tijdens de chocoladewandeling krijg je een unieke blik 
achter de schermen van de wereld van het bruine goud. Chocolademakers vertellen je over 
het proces van cacaoboon tot reep. Hoe worden chocoladen sinterklazen gegoten? Wat 
maakt chocolade nu precies zo heerlijk van smaak?  
 
Geschiedenis met chocoladegeur 
Je ruikt de heerlijke geur van vers geroosterde cacaobonen. Je zet je tanden in pralines of 
een krokante reep. Een slok chocolademelk hoort er ook bij. En de deelnemers van de 
vorige wandeling weten: ook de geschiedenis van Tervuren is nooit veraf. Onderweg vertelt 
de gids heemkundige weetjes en gaat in op historische feiten die in verband staan met 
chocolade. Wat hebben het AfricaMuseum, het Koloniënpaleis of De Blauwe Leeuw met 
chocolade te maken? Bereid je voor op anekdotes over plantages, olifanten en zelfs 
spionage en politiek. 
 
Te Gekke Wandeling 
Bijzonder is dat de wandeling dit jaar deel uitmaakt van Te Gek!? De campagne die elk jaar 
in november psychische problemen wil bespreekbaar maken. Wandelen - en bewegen in het 
algemeen- verbetert niet alleen je humeur, het vermindert ook stress, depressieve klachten 
en angst. En van chocolade is bekend dat het een oppepper van jewelste geeft. Meer info 
vind je op www.tegek.be. De deelnemende handelaars zijn: The Cacao Tree, Felix Tervuren, 
Au Flan Breton, Mi Joya, De Kimpe 
 
 
  
■ zo 17/11 van 13 tot 17 u 

 vertrek AfricaMuseum (aan de olifant), einde op de Markt 
 € 2 per persoon,  
 reserveren: reservaties.tervuren.be/tickets, 02 766 53 40 
 info: www.visittervuren.be 

 
 
 


