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Kom deze zomer #straleninbalen! 
 
Toerisme Balen voegt deze zomer heel wat activiteiten aan haar aanbod toe om optimaal te kunnen genieten 
van een staycation in eigen land. Geniet van een interactieve theaterwandeling en de Spelletjeskast aan de 
Pastorij van Olmen of ontdek onontgonnen gebied in Balen-Wezel. Doe mee en #ontdekbalen. 

Zomer in de Pastorij van Olmen 

Aan de Pastorij van Olmen werd recent het project van ‘De Gelukzaaiers’ opgestart. Vzw De Schakel baat er een 
koffie/theebar en een winkelpunt uit en bovenal: ze zorgen voor het zaaien van geluk! Toerisme Balen voegt hier 
graag nog een extra snuifje geluk aan toe. Tijdens de maanden juli en augustus kan je er genieten van een gratis 
interactieve theaterwandeling ‘Een Blauwe Vogel’ en aan het vast aanbod van de Pastorij wordt een 
spelletjeskast toegevoegd. 

‘Een Blauwe Vogel’, de brenger van geluk, kan natuurlijk niet ontbreken bij de Gelukzaaiers! Maar oh nee, de 
blauwe vogel is ontsnapt uit zijn gouden kooi in het poortgebouw van de Pastorij. Rep je met een gsm in de 
aanslag naar dit vertrekpunt en vertrek op een QR-wandeling van 5 km voor iedereen vanaf vier. Vol tovertekst, 
zingmuziek en poppenspel ga je een Blauwe Vogel achterna! 

In de tuin van de Pastorij kan je nu ook een bijzondere kast vinden, een Spelletjeskast!  Met de volksspelen in 
deze kast kan je je met je gezin, vriendengroep, familie,… uitleven in de tuin van de Pastorij van Olmen! Je kan 
de kast gratis reserveren op een dag naar keuze op ontdekbalen.be. 

Wellie weg 

Deze zomer zijn wellie ook weg naar een onontgonnen gebied van Balen. In het gehucht Wezel, achter 
basisschool de Bosmier, ligt een prachtig stukje natuur dat momenteel nog niet bewegwijzerd is met 
wandelknooppunten. Wellie Weg, een gratis doe-wandeling van 5 km voor het hele gezin, wijst je hier graag op 
een leuke manier de weg door dit gebied. De folder voor deze wandeling is gratis te verkrijgen aan de balie van 
VC De Kruierie.  

Stralen in Balen 

Als je jezelf en Balen deze zomer extra in het zonnetje wilt plaatsen, kan je een foto nemen aan de ‘Stralen in 
Balen’ bank aan de Pastorij van Olmen of natuurgebied Keiheuvel. Op deze 2 locaties en nog 3 aanvullende 
locaties (Beat the Barn, parking natuurgebied Scheps en Pakawi Park)  vind je ook toeristische infototems waarin 
je steeds de meest recente toeristische info kan terugvinden. 

En natuurlijk biedt #ontdekbalen je nog steeds 2 wandelingen van het jaar, een dierenpark, een groen 
recreatiedomein en nog zoveel meer! Kijk op ontdekbalen.be voor alle toeristische info! 

 
Meer info: www.ontdekbalen.be, toeristisch infokantoor vrijetijdscentrum De Kruierie, 014/74 40 50, 
info@ontdekbalen.be 
 
 

EINDE PERSBERICHT 
 
Contactpersonen voor de pers (niet voor publicatie) 
Werner Hens, schepen voor toerisme, gemeente Balen, 0497/93 18 09, werner.hens@balen.be 
Raf Mertens, verantwoordelijke dienst toerisme en Keiheuvel, 0498/10 42 63, raf@keiheuvel.be 
Bart Boets, communicatieambtenaar gemeente Balen, 0498/86 58 00, bart.boets@balen.be 
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