
      

      

De zomer mag nog even duren 

Kom genieten in de Kempen 

    

Het einde van de zomervakantie nadert nu vliegensvlug. Gelukkig duurt de 

zomer nog wat langer en lijkt aan het mooie weer voorlopig ook nog geen 

einde te komen. De ideale periode om onze prachtige paarse heides te 

ondekken, te voet of met de fiets! Of om nog wat verkoeling te zoeken in onze 

Kempense bossen. Haal het onderste uit de kan van deze mooie nazomer! 
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De heide kleurt paars! 

Waar ga jij wandelen?  
    

Ieder seizoen is uniek, maar wandelen door een prachtige, paarse heide heeft toch wel 

iets heel bijzonder. En die toverachtige heidestruikjes bloeien nu weer volop. Wij tippen 

alvast 5 heidewandelingen die zeker de moeite waard zijn. Maar wacht niet te lang, half 

september is de heide alweer uitgebloeid en moet je weer een jaartje geduld hebben. 
    

  

   

     

      

Spelen in de Kempen 

10 tips om de zomervakantie af te sluiten 
    

GA OP STAP 
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De eindsprint richting een nieuw schooljaar is definitief ingezet. Nog een paar 

dagen volop genieten is dus de boodschap. Maar na al die weken de 

(klein)kinderen entertainen, geraakt de inspiratie stilaan wat uitgeput. Wij helpen 

jou op weg om ook die laatste vakantiedagen memorabel te maken.  
    

  

   

     

      

Fietsplezier 

Heideroute vs. Diamantroute  
    

Op zoek naar natuur, ruimte en rust? Dan is de oudste themaroute van de Kempen een 

absolute aanrader. In augustus en september bloeit de struikheide bovendien prachtig 

paars. Pik je graag een vleugje cultuur mee? De Diamantroute loodst je door het 

landschap van de Grote en de Kleine Nete, waar de diamantnijverheid haar hoogdagen 

kende. Spring op je fiets en kom de Kempen beleven. 
    

  

   

     

Logies in de kijker 

Casa Ametza in Brasschaat  

    

SPEEL JE MEE? 

FIETS MEE 

https://cdn.flxml.eu/lt-2181239902-f927e9d35232338d4b6e3b6604bf1b92640cf67fd55bb029
https://cdn.flxml.eu/lt-2181239918-f927e9d35232338d4b6e3b6604bf1b92640cf67fd55bb029
https://cdn.flxml.eu/lt-2181239902-f927e9d35232338d4b6e3b6604bf1b92640cf67fd55bb029


      

Wat ooit begon als een droom, vertaalde zich een aantal jaren geleden in zes gezellige 

vakantiewoningen, voor jongeren met én zonder beperking, te midden van de 

Brasschaatse bossen. Casa Ametza betekent letterlijk droomhuis in het Baskisch. 
    

  

   

     

Fietshappening De Schakel! 

De plezantste afsluiter van de zomervakantie. 
    

  

   

 

LEES HIER HUN VERHAAL 

BEKIJK HET PROGRAMMA 
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