
      

      

     

Nood aan verfrissing? Zoek verkoeling aan 

onze Kempense wateren! 
    

     

Heerlijk, die zomerse temperaturen. Doen ze jou ook spontaan van 

wat verfrissing dromen? Neem dan een duik in de Kempen. Hier 

kronkelen rivieren, stromen idyllische kanalen en liggen sprookjes-

achtige waterputten. Ideaal om je even te verfrissen terwijl je een 

waanzinnig avontuur beleeft. 
    

     

     

Roadtrippen met … een kajak. 
    

Vanop de Kleine Nete baan je je een waterweg door de Kempen. Langs een 

fantastisch kajakparcours peddel je tot wel 25 kilometer. Start jouw traject aan De 

Hut in Herentals en laat je bengels eerst even los in de speelzone Spaans Hof of 

drink eerst nog iets lekkers op het gezellige terras van de houten chalet. 
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Opgepast: adrenalinerush! 
    

Een adrenalinestoot nodig? Haast je dan naar het Goodlife Cablepark van 

recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten. Daar wakeboard of waterski je langs 

een kabelbaan van 670 meter. Je laat je beste tricks zien op uitdagende 

obstakels. En komt op adem in de beachbar of op de ligweide.  
    

     

Schipper mag ik overvaren? 
    

Van mei tot en met september steken fietsers en wandelaars het Kanaal Dessel-

Turnhout-Schoten gratis over dankzij pont De Liereman. En dat in alle stilte. Want 

deze overzet wordt niet aangedreven door een motor, maar door enthousiaste 

jobstudenten en mensen uit de sociale tewerkstelling. 
    

     

  

   

     

5 gezinsvriendelijke must-do's 

getipt door withkidsontheroad 

    

SPETTER JE MET ONS MEE?  
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In de Kempen ben je altijd in je element. Geïnspireerd door de vier natuurelementen 

(aarde, lucht, water en vuur) trok reisblogger en influencer Katrien van ‘withkidsontheroad’ 

er samen met haar partner en kroost Bas (11) en Elodie (6) op uit in de Kempen. Op het 

programma: bootje varen in de Lierse binnenstad, glamping en kajakken in Kasterlee, 

klimmen in Hoogstraten en wandelen mét siësta in de hangmat in Balen. 
    

  

   

     

Kom gauw naar hier.  

Kom herinneringen maken.  
    

     

 

LEES HIER HUN VERHAAL 
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