
      

      

"Als we meteen na school vertrekken, kunnen 

we 's avonds nog barbecueën aan het huisje." 

10x bijzonder overnachten 

    

Als je verblijfplaats op zich al een ervaring is, ben je al halfweg een geslaagde 

reis. En wat wil het toeval? De Kempen búlken van zulke plekjes! Hier doe je 

nieuwe ervaringen op en creëer je herinneringen met een gouden randje. We 

nemen je graag mee naar de meest in het oog springende! 
    

  

   

     

     

DROMEN MAAR 
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Picknicktijd in de Kempen: 

originele formules en plezante plekjes 
    

De Kempense buitenlucht, dat is een appetizer op zich! Wat is er smakelijker dan je eigen 

dekentje spreiden, wat lekkers uit je mand toveren en opladen op een idyllische 

picknickplek? 

Daarbovenop vind je in de Kempen tal van originele picknickformules. En om zelf je 

picknickpakket samen te stellen, vind je bij de lokale ondernemer heel wat lekkers. We 

tippen ook enkele verborgen plekjes om zalig tot rust te komen. 
    

  

   

     

      

ONTDEK ZE 
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Lekker dichtbij genieten:  

7 toppers, met z'n twee of met je hele gezin  
    

Verdwalen rond de 101 meren in Mol, genieten van Geelse gastvrijheid, plezier maken in 

kinderparadijs Kasterlee, proeven van het buitenleven in Turnhout, 900 jaar geschiedenis 

ontdekken in Westerlo, wegdromen in het romantische Lier, op avontuur in de natuur in 

Hoogstraten en gezellig nakaarten in Turnhout: reisjournaliste Sophie van Libelle kwam op 

bezoek in de Kempen en ontdekte deze 7 toppers. Om lekker dichtbij te genieten met z’n 

tweetjes of met het hele gezin! 
    

  

   

     

      

     

Op de fiets: 

verrassende en deugddoende fietsuitstapjes  
    

Spectaculaire dronebeelden, routes op maat van de recreatieve fietser en véél toeristische 

aanraders. ‘Op de fiets’ brengt elke route van start- tot eindpunt op je scherm. Je zit als het 

ware mee in het zadel en ziet het landschap en de stemmige hoekjes voorbijglijden. De 

routes zelf verkennen is uiteraard nóg fijner. Zeker als je alle toeristische aanraders in het 

programma meepikt. Zoals plekken om je picknickdekentje te spreiden, uit te blazen op een 

terrasje of een foto te maken waarmee je gegarandeerd scoort op Instagram.  
    

GA OP PAD 
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Tip voor lekkerbekken: 

kersen plukken bij de familie Roes  
    

De familie Roes uit Oud-Turnhout is al 3 generaties lang het toonbeeld van liefde voor 

fruitteelt. Met 54 voetbalvelden aan fruitbomen zijn ze het hele jaar door druk in de weer 

met de zorg voor hun dierbare fruitfabriekjes. Maar in de maand juli mag al wie wil zelf een 

handje komen toesteken bij de kersenpluk. De plukdagen gaan door op 16 en 17 juli en 23 

en 24 juli, telkens vrijdag en zaterdag. 
    

  

   

     

      

  

   

     

 

ONTDEK DE ROUTES 

SMUL MEE 

KOM HERINNERINGEN MAKEN 
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