GENIETEN VAN DE NATUUR BROECHEM 9,50 KM
route mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag - vanaf 11 uur

Het brengt je vanuit de dorpskern van Broechem in de natuur langsheen landelijke en bosrijke wegen en boomgaarden. Onderweg kom je voorbij Fedasil en
loop je langs de vernieuwde Van den Nestlaan, waar in de toekomst de gemeentediensten gevestigd zullen worden. Nergens heb je druk verkeer, tenzij bij het
oversteken van de Antwerpsesteenweg. Verder kom je ook voorbij het mooie
kasteel Bossenstein met aanpalend golfterrein en het kasteel Broechemhof. Al
van heel ver zie je de torenspits van Broechem, wat meteen het eindpunt is van
deze winterse wandeling.

PRAKTISCH
RESERVEREN NOODZAKELIJK
www.landvanplaysantien.be • info@landvanplaysantien.be • 03 310 05 13
Reserveren minimum 2 werkdagen op voorhand.

Voorgerecht AFSPANNING DE HOEVE
Klaverstraat 7A, 2520 Emblem,
www.afspanningdehoeve.be
salade met geitenkaas en spek

Hoofdgerecht

Nagerecht

Bij reservatie bedrag storten op BE69 0688 9433 5478
met vermelding van naam en datum van de wandeltocht

LA BOTTIGLIA RILASSANTE

Gemeenteplein 20,
2520 Broechem

Je ontvangt een boekje met de nodige vouchers,
plus routebeschrijving en kaartje

keuze van de dag

* drank is niet inbegrepen en reken je ter plaatse af, tenzij anders vermeld

AFSPANNING

DEN MOOR

Moorstraat 8, 2520 Broechem,
www.denmoor.be
wildstoverij met appeltjes en
kroketten (tot eind december) OF
varkenswangetjes met kriek en
kroketten

een samenwerking van

CONTACT

Land van Playsantiën vzw
Antwerpsesteenweg 246 • 2390 Malle
info@landvanplaysantien.be • 03 310 05 13

V.U. Dries Van Dyck, Antwerpsesteenweg 246 • 2390 Malle Foto’s: Jenny Aerts

€40PP*

Het begin- en eindpunt van deze wandeling is ook het vertrekpunt van het Jules
Persynpad, een themawandeling ontworpen door toerisme Ranst.

Overheerlijk wandelen

Zin in meer?
Bekijk ons aanbod

www.landvanplaysantien.be

Culinaire
wandeltochten
in het Land van Playsantiën

van 29 okt
2021 t.e.m.
27 mrt 2022

CULINAIRE WANDELTOCHTEN

KUIEREN LANGS ZANDHOVENSE
VELDWEGEN! ZANDHOVEN 8,50 KM

Geniet van een culinaire wandeling in het Land van Playsantiën. Lille, Malle,
Ranst, Zandhoven en Zoersel verwelkomen je graag voor overheerlijke wandeltochten. In enkele van hun horecazaken krijg je een smaakvol voor- , hoofd- en
nagerecht voorgeschoteld. Tijdens deze wandelingen maak je kennis met de
prachtige omgeving.

route mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag - vanaf 12 uur
Langs uniek bosgebied draaf je verder door menig Zandhovens erfgoed met
kasteel en weidse landschappen in rurale open ruimte. Variatie troef! De culinaire invulling zal smaken als een engeltje dat op je tong…

WANDELEN MET DE HERTOGEN GIERLE 13 KM
route mogelijk op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag - vanaf 12 uur
Aan de rand van Gierle ligt het Grotenhoutbos, 300 ha groot, ooit het jachtgebied van de Hertogen van Brabant die woonden in het kasteel – nu gerechtsgebouw – in het centrum van Turnhout. Van die grootte is er in de Kempen maar
1 oud boscomplex dat uit de middeleeuwen dateert. In de 17de eeuw werd hier
als één van de eerste gebieden in de zuidelijke Nederlanden gestart met het
zaaien van grove dennen. Het bos is een juweeltje vol eeuwenoude loofbomen,
imposante dreven, maar ook kleine, aparte hoekjes met verrassende flora. Reeën en vele soorten vleermuizen en broedvogels die houden van oude bomen
met vele holtes, zijn hier thuis.
Vertrekken doe je bij The New Challenge, letterlijk op de grens van Gierle met
Beerse. De brasserie en B&B, een tijdje geleden nog te zien in het VTM-programma ‘Met vier in bed’, verzorgt zowel de ontvangst als het dessert. Van het
hoofdgerecht smul je in Het Laar Haute Frituur, in een pas vernieuwd concept.
Er tussenin is er 13 km groen.

Voorgerecht THE NEW CHALLENGE
Beerseheide 7, 2275 Gierle,
www.thenewchallenge.be

nacho’s OF salade met
kaaskroketten, garnaalkroketten OF duo
kaas- en garnaalkroket OF de dagsoep

Hoofdgerecht

HAUTE FRITUUR

HET LAAR

Beersebaan 136, 2275 Gierle,
www.hautefrituurhetlaar.be

stoofvlees met trappist van
Westmalle met frietjes en mayonaise

Nagerecht

THE NEW CHALLENGE

Beerseheide 7, 2275 Gierle,
www.thenewchallenge.be

rode vruchtenstrudel OF coupe
portobello/bosvruchten/latte
machiato OF een flûte limoncello

Voorgerecht DEN DRAVER

Nagerecht

scampi stoofpotje met kokos en
rode curry

pannenkoek of wafel met ijs en
room

Liersebaan 120, 2240 Zandhoven
www.dendraver.com

Hoofdgerecht
DE HAAST UIT JE HOOFD MALLE 9,50 KM
route mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag - vanaf 9.30 uur
De wandeling start in het centrum van Westmalle, met een enthousiaste ontvangst bij Taeymans. De route brengt je langs rustige wegen en door de natuurlijke omgeving van voormalig kleiwinningsgebied. Je loopt door het groen
achter het kasteel van Westmalle door. Idyllische kleine paadjes brengen je
terug naar bewoond gebied. Voor je ’t Molenhuys binnenstapt voor een lekker
hoofdgerecht kan je even genieten van het molendomein en de pracht van de
Scherpenbergmolen. Je eindigt je wandeling bij het gezellige koffiehuis Defo
waar duurzaam, ecologisch, fair en organisch elkaar ontmoeten.

Voorgerecht TAEYMANS

Antwerpsesteenweg 226, 2390 Malle, www.taeymanswestmalle.com
bagel egg muffin met koffie of thee

Hoofdgerecht

Nagerecht

DEFO

Zoerselbaan 1A, 2390 Malle,
www.defo-koffiebar.be
koffie en taart naar keuze

‘T MOLENHUYS

Antwerpsesteenweg 378, 2390
Malle, www.molenhuys.be

kipbrochette met slaatje en
frietjes OF scampi van de chef met
abdijbrood

Genieten!

DEN DRAVER

Liersebaan 120, 2240 Zandhoven
www.dendraver.com

NOTISSE

Dijkstraat 12, 2240 Zandhoven

stoofvlees met witloofsla en verse
frietjes OF zalmfilet bearnaise met
aardappelpuree

zeker de moeite!

WANDELEN DOOR HET HART VAN ZOERSEL 14,50 KM
route mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11 uur
Tijdens deze afwisselende wandeling ontdek je het bruisende dorp Zoersel,
maar ook de meest ontspannende en rustige plaats: het Zoerselbos. Het eeuwenoude bos met het beroemde Boshuis zorgt ervoor dat je je ver terug in de
tijd voelt, maar toch verrassend dichtbij…

Voorgerecht DE LINDELOO

Nagerecht

scampi curry OF carpaccio OF
kaaskroketjes met slaatje OF een lekker
warm soepje van de chef

appelstrüdel met ijs en garnituur
OF moelleux

Dorp 103, 2980 Zoersel,
www.lindeloo.be

Hoofdgerecht

IN DE WANDELING

Peggerstraat 58, 2980 Zoersel,
www.indewandeling.be

versneden gegrilde entrecôte van
de blonde d’Aquitaine met winterse
groenten, kroketjes en champignonof peperroomsaus OF gevulde ravioli
met ricotta en spinazie

DE LINDEHOEVE

Kerkstraat 2, 2980 Zoersel,
www.lindehoeve-zoersel.be

