
Deze bijlage is een aanvulling op de
vakantiegids Houthalen-Helchteren en geeft 
een overzicht van de nieuwigheden in 2021.

Vóór jullie een bezoekje plannen aan één
van onze toeristische actoren, raden wij aan 
om een kijkje op hun website te nemen.
Wegens coronamaatregelen kunnen
openingsuren e.d. nog al eens wijzigen. 
Ook op www.visitlimburg.be/nl/corona
vind je de laatste richtlijnen voor een bezoek 
aan onze groene provincie.

Wij wensen jullie alvast een
prettig coronaproof bezoek
aan Houthalen-Helchteren.

FIETSZOEKTOCHT 2021
Vanaf mei kan je weer de fiets op voor een fotozoektocht in 
Houthalen-Helchteren. De bewegwijzerde route is 28 km lang 
en loodst je door Houthalen-Oost, Hengelhoef, Kelchterhoef 
en Meulenberg op zoek naar allerlei historische sites.
Zoek de plekjes op de foto’s in de brochure, los de vragen op 
en wie weet win je wel een leuke prijs.

De brochure kan je vanaf mei afhalen aan de balie van het team toerisme
in het NAC of je kan ze downloaden via:
www.toerismehouthalen-helchteren.be/fietszoektocht

OP DE BOMMEL MET KWAAK EN ROMMEL
Een leuke kinder-wandelzoektocht van 2 km
Kwaak en Rommel gaan op dierenbezoek in Hengelhoef.
Dus doe je laarsjes of wandelschoenen aan en trek er op uit. 
Misschien win je wel een mooie prijs!

Haal de brochure gratis af aan de balie van het team toerisme in het NAC of 
download de zoektocht op:
www.toerismehouthalen-helchteren.be/kwaakenrommel

Rommel heeft zich verstopt in deze bijlage.
Weet jij hem te vinden??

De escape room Mystery 19 (Ter Dolen) is voort-

aan telefonisch te bereiken via: tel. 011 60 59 99. 

Tip! Schenk eens een cadeaubon van Mystery 19, 

mooi verpakt in een houten kistje.    De  escaperoom 

‘Trapped in Houthalen’ kan je contacteren via: tel. 011 

36 87 51 mail: marianne@trappedinhouthalen.be

  Snuffelen op de Overdekte Vrije Markt is in 2021 

niet meer mogelijk   ‘Oostappen Vakantiepark 

Hengelhoef’ heet voortaan ‘Oostappen Vakantie-

park Hengelhoef NV’. Het adres is aangepast van  

Tulpenstraat  41 naar Tulpenstraat 141.    Wil je de 

educatieve bijenstand Op ’t Sonnis  een  mailtje 

sturen, dan kan dit voortaan via julien.driesen@

proximus.be.

Vakantiegids
HOUTHALEN-HELCHTEREN
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NATURE ESCAPE GAME - HENGELHOEF
van 21 maart tot 20 september
Normaal gezien is een escape room een activiteit waarbij je 
opgesloten wordt in een ruimte. Aan de hand van puzzels en 
raadsels moet je dan een uitweg vinden. Voor deze uitzonder-
lijke ‘nature escape game’ heeft natuurvereniging Limburgs 
Landschap vzw het concept op zijn kop gezet: je loopt vrij 
rond in de natuur, maar de wereld vergaat! Het is aan jou (en 
je bubbel) om het klimaat en dus ook de mensheid te redden! 
Kraak de code en word een echte klimaatheld!

Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6
Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, onder begeleiding van (groot)ouders. 
Reserveren kan enkel via: hengelhoef@limburgs-landschap.be
Info en prijzen: www.limburgs-landschap.be/hengelhoef

OP ZOEK NAAR DE
LEUKSTE LENTE-SELFIES
van 3 tot 18 april
Via een cryptische omschrijving op de 
Facebook- of Instagrampagina van
toerisme Houthalen-Helchteren ga je
op zoek naar een welbepaalde locatie.
Hier vind je een QR-code die je de
mogelijkheid geeft om een prachtige 
lente-selfie te maken en prachtige
prijzen te winnen. Je ontdekt ter plekke 
hoe je dat kan doen.

Let wel: om de 2 à 3 dagen verandert de locatie! 
Hou dus tussen 3 en 18 april goed de sociale 
media van het team toerisme in de gaten en ga 
op zoek naar het juiste plekje…
Info: www.toerismehouthalen-helchteren.be

BEESTIGE MULTIMOVEPAD 
Ravot je rot!
Kom met de kids het nieuwe ‘Beestige 
Multimovepad’ ontdekken in domein 
Kelchterhoef. Een actief belevingspad 
door het bos en over het water met 
leuke spelelementen.

Vertrekpunt: parking van Hoeve Jan, vlak achter 
de speeltuin. Het pad is slechts gedeeltelijk 
rolstoel- en buggytoegankelijk.

  LEUKE ACTIVITEITEN IN HOUTHALEN-HELCHTERENAPRIL 2021  update

Op zoek naar een leuke zomeractiviteit in onze gemeente?
Ontdek vanaf 19 april talrijke leuke tips op www.kerelenmerel.be

WIN!

Nieuw!IN DE GOEI WEI
Onze zelfmakerij biedt gezonde familie-of vriendenworkshops & 
klein creatief groepswerk. Families en kleine groepen kunnen actief 
deelnemen aan een nieuwe ontspannende workshop. Enkel op 
afspraak. Coronaproof!

Info: 0472 29 89 18
Tip: Voor mensen met een beperkt budget:
reserveren via www.iedereenverdientvakantie.be



  WANDELEN IN HOUTHALEN-HELCHTERENAPRIL 2021

                   WANDELEN ZIT IN DE LIFT!!
Houthalen-Helchteren heeft voor elk wat wils. Welke routes wil jij
ontdekken?  De wandelkaarten/brochures zijn verkrijgbaar bij Toerisme 
Houthalen-Helchteren.

KELCHTERHOEF - TEN HAAGDOORN
       Vier bewegwijzerde wandelroutes met start aan de Abdijhoeve.

        Groene route: 2,4 km (met spelelementen voor kinderen)
       Blauwe route: 4,4 km 
       Oranje route: 7,9 km 
       Gele route: 8,5 km 

       Het Beestige Multimove wandelpad is een avontuurlijk
wandelpad met natuurlijke hindernissen en houten constructies 
die kinderen uitdagen om erop te spelen. Start is aan de parking 
van Hoeve Jan aan de achterkant van de speeltuin.

       Route het Beestige Multimove wandelpad: 2,5 km

 HENGELHOEF - TEN HAAGDOORN
Drie bewegwijzerde wandelroutes met start aan de parking van het
bezoekerscentrum Hengelhoef.
        Groene route: 2,9 km
        Oranje route: 4 km
        Blauwe route: 6,5 km

WILD- EN WANDELPARK MOLENHEIDE
Bewegwijzerde wandelroutes met start op de parking van
Wild- en Wandelpark Molenheide, Molenheidestraat 5.
        Groene route = Kinderpad: 1,6 km 
       Blauwe route = Reeënpad: 2,7 km 
       Rode route = Everpad: 3,7 km

HET LAND VAN BIER, MELK EN HONING
Twee bewegwijzerde wandelroutes met start aan Kasteel-
brouwerij Ter Dolen (Eikendreef 21) of aan de Educatieve
Bijenstand Op ’t Sonnis (Heerstraat 2).
       Gele route: 8 km 
       Rode route: 14 km 
Tip! Deze routes zijn geschikt voor rolstoelgebruikers en fietsers.

LAAMBROEKVIJVERS
Twee bewegwijzerde wandelroutes met start aan café Vini’s,
Stationsstraat 120.

        Groene route: 2,2 km  combineerbaar met  
        Blauwe route: 4 km 

LANGE AFSTANDSWANDELING DE WIJERS - DAGTOCHT
Schitterende bewegwijzerde dagtocht door 4 natuurgebieden 
in Houthalen-Helchteren en Zonhoven: Kelchterhoef, De Teut, 
Hengelhoef en Ten Haagdoorn. Start aan de Abdijhoeve in 
Kelchterhoef (meerdere instapplaatsen).
       Dagtocht De Wijers: 23,7 km 

HET VERHAAL VAN…
Deze wandelingen (niet bewegwijzerd) loodsen je langs
waardevolle, historische en soms ongekende plekjes die elk
een verhaal vertellen.
        Route Houthalen-Dorp: 6,5 km
        Route Meulenberg: 5  km
        Route Sonnis: 8,5 km

ROLSTOELVRIENDELIJKE WANDELINGEN
Niet bewegwijzerd.
Haal de brochure af bij toerisme Houthalen-Helchteren of 
download via www.toerismehouthalen-helchteren.be/toegan-
kelijke-wandelroutes.

       KASTEELBROUWERIJ TER DOLEN
Vertrek en aankomst: Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21.
       Route Ter Dolen:  1,6 km

       HET LANDELIJKE SONNIS
Vertrek en aankomst: Sint-Jan-Berchmanskerk, Sonnisstraat.
       Route Sonnis: 3 km

       MOLENHEIDE
Vertrek en aankomst: Parking Wild- en wandelpark
Molenheide, Molenheidestraat 5.
       Route Molenheide:  6 km 

       RUIK HET BOS IN HET PRACHTIGE DOMEIN KELCHTERHOEF
Vertrek en aankomst: Parking De Plas, Binnenvaartstraat.
       Route domein Kelchterhoef:  3 km

 update



  DE WIJERS - LAND VAN 1001 VIJVERS

PROMOFILM ‘DE WIJERS’
Ontdek de wonderlijke natuur in de nieuwe promofilm ‘De Wijers’ op 
www.toerismehouthalen-helchteren.be/ontdekken/natuur/De Wijers 
in beeld

APRIL 2021  update

SPIKSPLINTERNIEUWE NIEUWSBRIEF 
Wens je op de hoogte gehouden te worden van

het reilen en zeilen binnen De Wijers? 

Schrijf je dan in voor de nieuwe nieuwsbrief (e-zine) via
www.dewijers.be.
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WIST JE DAT HOUTHALEN-HELCHTEREN LIGT IN
HET MOOIE, VIJVERRIJKE GEBIED ‘DE WIJERS’? 

De Wijers is een streek in Limburg waar de échte natuurliefhebber thuis is. 
De vijvers – bij ons heten ze wijers – zijn een paradijs voor heel wat zeldzame 
planten en dieren. Ze vormen een adembenemend decor om in te wandelen 
en fietsen. 

DOEBOEK ‘DE WIJERS IN VOGELVLUCHT’
Tip voor het ganse gezin!
Robbie Roerdomp neemt kinderen van 6 tot 12 jaar mee op stap 

langs de mooiste plekjes in het land van 1001 vijvers met een 

avontuurlijk doeboek. Boordevol doe-tips ter plaatse, spelletjes, 

tests en leuke weetjes.

Zo kan je bijvoorbeeld testen welk Wijers-dier je bent, speel je Wij-

ers-dubbel of kruidenbingo en kom je eindelijk te weten waarom 

vogelpoep wit is. Tegelijk spaar je mee voor een uniek Wijers-ge-

schenk!

Het doeboek is verkrijgbaar bij toerisme Houthalen-Helchteren en bij de 
andere toeristische diensten van De Wijers voor 3,95 euro (inclusief handi-
ge bezoekersgids en overzichtskaart van de streek!). Je kan het ook online 
bestellen via www.dewijers.be
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DE GOEI WEI
Microkamperen bij locals  
Voor slechts 10 euro pp/nacht kan je je tent neervlijen op
deze private plek, gelegen in een groene  zone tussen het 
mooie natuurgebied Ten Haagdoorn en het domein Bokrijk. 
Een stille plek met ruimten voor ontspanning, rust en creatieve 
bezigheden in de natuur. ‘Bosbaden’ en ‘samen klanken maken’ 
zijn enkele mogelijkheden uit het bijzonder keuzeaanbod.

Reserveren via www.Campspace.com
Meer info: www.facebook.com/de-goei-wei

CASA IL CIPRESSO
In deze stijlvolle luxe vakantiewoning (foto linksboven) met 
prachtige tuin en jacuzzi kan je volop genieten van het
gezellige Limburg. De woning biedt comfortabele kamers
voor 6–8 personen.

Ontdek meer info op:
info@casailcipresso.be
www.facebook.com/casailcipresso

LAAKDAAL
In dit comfortabele verblijf kunnen max.
8 gasten wegdromen in 4 slaapkamers die 
elk voorzien zijn van 2 enkele of 1 dubbele
boxspring en opgesmukt met degelijk bed-
linnen.
Gastronomisch of gewoon kokkerellen kan 
in de volledig uitgeruste keuken waar je 
vlotjes met 8 personen kan aanschuiven 
aan een lange rechthoekige tafel.

Meer info: www.laakdaal.be

SLUITING B&B
DE ZWARTE BLOEMKOOL
Een verblijf in B&B De Zwarte
Bloemkool is niet meer mogelijk.

  LOGEREN IN HOUTHALEN-HELCHTERENAPRIL 2021  update

Het logiesaanbod kan je in de vakantiegids Houthalen-Helchteren 
terugvinden op pag. 46–49. Ontdek hier de logiesmogelijkheden
die bijgekomen of geschrapt zijn.
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Cultuurhuis Casino
Drie dagen kindercircuscursus mét circusshow (woe/do/vrij).

Houthalen-Centrum
Een Comedy Carrousel met serieuze kleppers 

uit het comedy landschap (zaterdag).
Familiedag met een Lachstraat op kindermaat, 

een Theaterterras en heel veel straattheater (zondag).
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APOTHEEK HOUTHALEN

TOERISMEHOUTHALEN-HELCHTEREN.BE/HOEVEMIENEKEHERLEEFT

OPENINGSUREN
Ma, wo, do, vr: van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur
Dinsdag: van 9 tot 12 uur
Zaterdag en zondag: van 10 tot 12 uur

Juli en augustus:
Maandag en vrijdag: van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur
Di, wo, do: van 9 tot 13 uur
Zaterdag en zondag: van 10 tot 12 uur

Gesloten op feestdagen.

Het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren is niet aan-
sprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onjuistheden in
de opgenomen gegevens.

TOERISME HOUTHALEN-HELCHTEREN
Pastorijstraat 30
B-3530 Houthalen-Helchteren
tel. 011 49 21 40
toerisme@houthalen-helchteren.be
www.toerismehouthalen-helchteren.be

www.facebook.com/Toerismehh # visithouthalen-helchteren

Sinds kort is er opnieuw veel sfeer en beleving rond Hoeve

Mieneke in domein Kelchterhoef.

De hoeve (gebouwd in 1852) werd opgeknapt en de omgeving 

werd aangepakt. De moestuin kreeg nieuw leven ingeblazen 

zodat er na 50 jaar opnieuw groenten worden geoogst. 

De waterput, een aantal erfdieren en uiteraard ook Mieneke zelf 

kregen gestalte dankzij cortenstaal figuren. Daarnaast kan je 

met de ErfgoedApp Hoeve Mieneke op een interactieve manier 

ontdekken. Snuisteren door de oude fotoalbums van de

familie of luisteren naar fragmenten uit het interview met

Jaak, de kleinzoon van Mieneke… deze speelse knipoog naar

het verleden loont zeker en vast de moeite om te ontdekken!

Hoeve Mieneke - Domein Kelchterhoef
Kelchterhoefstraat 1, 3530 Houthalen-Helchteren
Het domein is doorlopend open.

Het project Hoeve Mieneke Herleeft is een samenwerking 

tussen het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren,

provincie Limburg, RLLK (Regionaal Landschap Lage Kempen), 

IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst),

De Wijers, De Klonkviool.

Met dank aan Rimo Meulenberg (partner moestuin) en

Apotheek Panorama Houthalen, Drukkerij Haletra,

Innovastore International (sponsors cortenstaal silhouetten)

http://toerismehouthalen-helchteren.be/hoevemienekeherleeft   Info: 011 49 20 00 – toerisme@houthalen-helchteren.be
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