Kempense bucketlist
voor grote en kleine stappers
Ben je een rasechte wandelaar die nooit zonder verrekijker vertrekt?
Of eerder een pure levensgenieter die graag af en toe de benen
strekt? Of nog: een avontuurlijke mama of papa die urenlang over de
natuur vertelt? Werk dan deze Kempense wandelbucketlist af. Je trekt
door zandvlakten en diepgroene bossen, veenmoerassen en
weilanden. En krijgt het gezelschap van reuzen, keimannetjes en
kabouters.

Natuurgebied Keiheuvel
Het jachtseizoen is geopend: in natuurgebied Keiheuvel speurt het hele gezin naar
knotsgekke Keimannetjes. Deze kabouters verstoppen zich onder de grond. Gelukkig leidt

de Keimannetjeswandeling jullie naar hun geheime schuilplaats. Ontmoet je liever een
konijn of zwaluw in zijn natuurlijke habitat? Bedwing dan de uitgestrekte
Keiheuvelwandeling.

De Kempense Heuvelrug
Naaldbossen, paraboolduinen, heidevelden … de Kempense Heuvelrug heeft het
allemaal. Dat dankt dit natuurgebied aan een magische reus die onder de heuvelrug ligt te
snurken. Tijdens de Zoektocht naar de Slapende Reus ontdek je hoe hij dit land
betoverde. En maak je kennis met zijn goede vriend TrekJan.

Het Gravinnekespad
Ken je het vriendelijke ‘Gravinneke’ van Westerlo al? Ze neemt jou en je gezin twee
kilometer mee op sleeptouw, langs het interactieve Gravinnekespad. Ze loodst je over
gigantische boomstronken, kronkelende weggetjes en wiebelende bruggen. En vertelt je
ondertussen alles over de Kempense natuur en de dieren die er leven.

Landschap De Liereman
Ssst … Langs de twee stiltewandelingen van Landschap De Liereman hoor je de wind
met het gras op de landduinen spelen. Terwijl een kudde shetlandpony’s lieflijk naar je
hinnikt. Verderop plonsen je voeten door een kletsnat veenmoeras. En bots je op het
kindvriendelijke Stoeberpad. Daar is enthousiast giechelen helemaal toegelaten!

Grenspark Kalmthoutse Heide

Kies uit meer dan 25 bewegwijzerde paden en laat je verbazen door Grenspark
Kalmthoutse Heide. Hier flirt je met de Belgisch-Nederlandse grens. En rijg je heiden,
vennen, bossen en zelfs landduinen aaneen. Tip: je bewondert al dat moois ook vanop
grote hoogte, vanuit de gloednieuwe brand- en uitkijktoren.

STAAN JE STAPSHOENEN KLAAR?

Vakantiewoning De Duivenmelkerij:
gezelligheid van eigen makelij

Hildegarde Van Herck leeft ervan op om mensen in de watten te leggen. Want naast haar
job als thuisverpleegkundige en rol als moeder van vier volwassen kinderen, opende ze
vorig jaar De Duivenmelkerij. Dat is uw vijfsterrenvakantieverblijf in Meerhout, tjokvol
familiale geschiedenis. Loop je even mee?

LEES HIER HUN VERHAAL

Kom gauw naar hier.
Kom herinneringen maken.

