
      

      

Wandelspecial Wandelmagazine: 

13 routes voor een kleurrijke herfst 

    

In het najaar liggen de Kempense bossen er op hun mooist bij. De zon zet de 

bomen in vuur en vlam. Paddenstoelen begluren je stiekem vanaf de bosrand. 

Onze noorderburen van Wandelmagazine verzamelden 13 topwandelingen in 

een wandelspecial van maar liefst 36 pagina’s. Met de extra aanraders maak 

je er een hartverwarmende trip van. 

Kijk, lees en beleef. En vooral: trek erop uit deze herfst en kom herinneringen 

maken in de Kempen.  
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We pikken jullie vrijdag op. Zet je botten klaar!  

3 toffe slaapplekjes voor jou en je oogappels 
    

Hebben jullie ook zoveel zin om er nog eens een weekendje met de kleinkinderen 

op uit te trekken? Om samen te ravotten, frietjes te eten, kastanjes en 

herfstbladeren te verzamelen en ’s avonds met een warme chocomelk de 

avonturen van de dag te overlopen? Wij tippen een hotel, B&B en vakantiewoning 

waar jullie de zoetste dromen beleven met jullie oogappels. 
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Een deugddoende herfstwandeling  

combineren met lokaal lekkers? 

Kom lekker wandelen in de Kempen 
    

Een deugddoende trip in combinatie met een fris streekbier of lekkere maaltijd? De 

Kempen serveren weer heel wat lekkere wandelingen deze herfst. Van een gezellige 

wandeling langs stemmige Kempense cafés tot een stevige trip langs de Molse Meren. 
    

  

   

     

      

     

De tofste herfstvakantie? 

Die beleef je in de Kempen  
    

Buiten ravotten met de (klein)kinderen. Kampen bouwen in de bomen. Op pad met de 

boswachter. Over de kop in een achtbaan. Op je mountainbike door de bossen scheuren. 

Speuren door een museum. In de Kempen kun je je weer even helemaal kind voelen en 

vrij bewegen. Ontdek onze aanraders voor de komende herfst.  
    

  

   

     

OP STAP 

ONTDEK HIER 

https://cdn.flxml.eu/lt-2176341504-a9c80f2f7b331ed7b9e88773bdcdfcb0b111d685e749341b
https://cdn.flxml.eu/lt-2176341506-a9c80f2f7b331ed7b9e88773bdcdfcb0b111d685e749341b
https://cdn.flxml.eu/lt-2176341506-a9c80f2f7b331ed7b9e88773bdcdfcb0b111d685e749341b
https://cdn.flxml.eu/lt-2176341504-a9c80f2f7b331ed7b9e88773bdcdfcb0b111d685e749341b
https://cdn.flxml.eu/lt-2176341504-a9c80f2f7b331ed7b9e88773bdcdfcb0b111d685e749341b


Aanrader voor jong én oud: 

Slapende Reusfeest  
    

Op zondag 31 oktober is het land van de Slapende Reus het decor voor een groot feest 

voor jong en oud. Van knutselen met kalebassen, ravotten op zandspeelplekken, begeleid 

wandelen door het betoverende landschap, smullen van allerlei lekkers op het 

streekproductenmarktje tot genieten van een adembenemend uitzicht vanuit een heuse 

Sky Watch. Bekijk het volledige programma en stip 31 oktober aan op je kalender! 
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