leuke ideeën
voor een
(groeps)dagje uit!

grenzeloos
genieten

ontdek
alle plezierige
activiteiten in ...

Bocholt
Bree
Hechtel-Eksel
Meeuwen-Gruitrode
Peer

voor
— woord
Beleef Bocholt,
Bree, Hechtel-Eksel,
Meeuwen-Gruitrode
en Peer samen met je
kinderen, je familie, je
vrienden of je collega's.
‘Proef’ het veelkleurig palet aan toeristische
troeven in onze natuurrijke en gezellige regio.
Smaken zal het ongetwijfeld. Laat je
onderdompelen in cultuur, ervaar het goede
buitenleven, geniet van onze streekproducten of
ga voor actie en avontuur.
Kies uit ons complete aanbod een thema
en stel - naar eigen smaak en wens de gedroomde dagtrip voor je groep samen.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met
één van de toeristische kantoren (pagina 3).
Wij bezorgen jullie met plezier een onvergetelijke
dag, het hele jaar rond!
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welkom
in onze
toeristische
kantoren
Bocholt
Dorpsstraat 16
3950 Bocholt
Tel. +32 89 20 19 30
toerisme@bocholt.be
www.bocholt.be
Bree
Vrijthof 10
3960 Bree
Tel. +32 89 84 85 60
centralebalie@bree.be
www.bree.be
Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
Tel. +32 11 89 11 81 of
Tel. +32 11 73 35 65
vrijetijd@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be

Voorwoord
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Met een team
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Meeuwen-Gruitrode
Phil Bosmansplein 1
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. +32 89 85 59 46
toerisme@meeuwen-gruitrode.be
www.meeuwen-gruitrode.be
Peer
Markt 3 bus 2
3990 Peer
Tel. +32 11 61 16 02
toerisme@peer.be
www.toerismepeer.be
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om te
zien

Stadhuis Bree
4

Bocholt

Bree

Torenverplaatsingsmuseum
Sint-Laurentiuskerk

Stadhuis met
stadswandeling

De torenkruiers is de leuke bijnaam
voor de Bocholtenaren. Waar die
vandaan komt, verneem je in het
torenverplaatsingsmuseum. Beklim
samen met de gids de toren en
ontdek het prachtige uitzicht.

Bree heeft een rijke geschiedenis.
Het stadhuis met de prachtige
renaissancetuin en het interieur zijn
een bezoekje waard. De gids neemt
je mee op pad door het historisch
gezellige centrum.

Duur:
Aantal:
Prijs:

Duur:
Aantal:
Prijs:

Max. 2 uur
25 personen
25 euro

2 uur
Max. 25 personen per gids
25 euro per gids

Busrondrit

Rondleiding stadhuis

Een ervaren gids laat je kennismaken
met de mooiste plekjes van Bocholt en
de bijhorende geschiedenis!

Het stadhuis is gehuisvest in het
voormalig Augustijnenklooster en
Sint-Michielscollege. De gids geeft
je meer uitleg over de verbouwingen.
Zowel de buitenkant met de prachtige
renaissancetuin, als de binnenkant
zijn een bezoekje waard.

Duur:
Aantal:
Prijs:

1.30 uur tot 2 uur
1 gids per bus (opgelet:
met eigen bus komen is verpicht)
20 euro per gids

Duur:
Aantal:
Prijs:

1.30 uur
Max. 25 personen per gids
Gratis
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Peer
Bruegelmuseum
Pieter Bruegel de Oude maakte in zijn
leven meer dan 40 schilderijen die heel
divers van onderwerp en opzet zijn.
In het Bruegelhuis kan je zijn volledige
oeuvre in één keer aanschouwen aan
de hand van reproducties. Onze
gidsen zijn echte Bruegelkenners.
Duur:
Aantal:
Prijs:

2 uur
Max. 25 personen per gids
60 euro per gids
1,50 euro toegang per persoon

Met verhalen op tocht
in Grote-Brogel
Een rondleiding in het centrum
van Grote-Brogel. Het onthaal vindt
plaats in hotel ‘De Pastory’ en van
daaruit word je ondergedompeld
in boeiende Brogelse verhalen.
Duur:
Aantal:
Prijs:

1.30 uur
max 12 personen
60 euro voor de gids

Bezoek aan de Reus der Kempen
Met zijn 64 meter behoort deze kerktoren tot één van de grootste
van Limburg. In de toren vind je
een mooie collectie kerkschatten
en torenuurwerken. Met zijn 64
verschillende klokken en een totaal
gewicht van 17.235 kilogram is de
beiaard van Peer één van de grootste
beiaarden van Vlaanderen. Boven
in de toren kan je genieten van een
fenomenaal uitzicht over de regio.
Duur:
Aantal:
Prijs:
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2 uur
Max. 25 personen per gids
60 euro per gids
1,50 euro toegang per persoon

Meeuwen-Gruitrode
Archeologisch park de Rieten
Bezoek het archeologisch park de
Rieten met een gids en reis naar de
IJzertijd. 26 stapstenen brengen je
naar 450 jaar v. Chr. Grafheuvels met
bijzondere vondsten, vervaardigd uit
aardewerk, ijzer, brons en zelfs goud
vertellen een meer dan mondvullende
portie geschiedenis!
Duur:
Aantal:
Prijs:

1.30 uur
Max. 25 personen per gids
60 euro per gids

Of ga op speurtocht met de kids.
Leuke opdrachten en verrassende
weetjes leiden je de weg door het park.
Duur:
Aantal:
Prijs:

± 1 uur
/
2 euro per zoektocht
(boekje met gadgets)
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in de
kijker
Watermolenwandeling
of -fietstocht
Ontdek de verrassende vallei van de
Abeek, een hotspot in de Limburgse
natuur, te voet of per fiets. De gids
neemt je mee op stap in een mozaïek
van zeldzame broekbossen, vijvers,
vennen, geurige hooilanden en
bloemrijke weides. Waardige
watermolens houden onderweg
de wacht.
Waar:

Bocholt, Meeuwen-Gruitrode
en Peer
Duur:
een halve dag
Aantal: Max. 25 personen per gids
Prijs:
Tarief gids afhankelijk
van de route
Info:
www.abeek.be,
toerisme.meeuwen-gruitrode.be
www.peer.be, www.bocholt.be
Tel. +32 89 85 59 46
(Meeuwen-Gruitrode)
Tel. +32 11 61 16 02 (Peer)
Tel. +32 89 20 19 30 (Bocholt)
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Hechtel-Eksel
Teutenwandeling
Teuten waren rondreizende
kooplui. Vanuit hun
thuisbasis vertrokken
zij met hun koopwaar
naar het buitenland. De
teutenhandel ontstond rond
de 16de eeuw en drukte
haar stempel op de regio
tot aan het eind van de
19de - begin 20ste eeuw.
Benieuwd naar dit stukje
geschiedenis? Een gids
neemt je graag mee op
pad! Je kan deze wandeling
ook op eigen houtje doen
met de Teutentocht, een
interactieve wandeling voor
op smartphone of tablet.
Duur:
Aantal:
Prijs:

1.30 uur
Max. 25 personen
per gids
35 euro per gids /
de app is gratis

Bostheater ‘In het Oog’
Volg de weg naar het bos
en belandt zomaar in een
natuurlijk theater gemaakt
van wilgenkunst! Een plekje
voor puur plezier. Het
Bostheater is de perfecte
plek om je talenten te
tonen! Zeg je rijmpjes luidop
of zing de liedjes die je kent
en laat de bomen en alle
bosbewoners meegenieten.
Duur:
Aantal:

Prijs:

zelf te bepalen
Max. 70 personen,
bij mooi weer
Max. 100 personen
Gratis
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zomers
genieten
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Bocholt
Boerengolf
Iedereen kan meedoen aan deze
toegankelijke activiteit, dus trek je
laarzen alvast aan. Je moet voor
boerengolf geen cursus volgen, na
een korte uitleg van boer of boerin
kun je meteen aan de slag. Pak je
klompstick en sla de bal meteen
met een mooie boog in de hole.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

1 uur
Min. 10 personen en
max. 25 personen per groep
5 euro per persoon
www.alpacaboerderij.be
Tel. +32 11 60 13 94

Bree
Rondleiding melkveebedrijf *
‘t Roren-ijsje is het melkveebedrijf
van Jos en Annick Braeken-Jehoul.
Je wordt meegenomen op een reis
door de boerderij waar je ziet hoe
we van de koe tot heerlijk ijs komen.
Annick maakt 26 verschillende
soorten ijs, ijstaarten, ijsgebakjes
en gelegenheidsijstaarten.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

1.30 uur
Max. 25 personen per gids
5 euro per persoon, incl. ijsje
www.roren-ijsje.be
Tel. +32 89 46 12 23

* seizoensgebonden
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Wandeling Kempen~Broek

Ontdek samen met een verkenner
de stilte, zoek sporen of proef de
wildernis in de uitgestrekte natuur
van het mysterieuze GrensPark
Kempen~Broek.
Waar:
Duur:
Aantal:

in de
kijker
12

Prijs:
Info:

Bocholt en Bree
1.30 uur
Max. 25 personen
per groep
60 euro per verkenner
www.kempenbroek.eu
Tel. +32 89 65 58 65
Tel. +32 89 20 19 30 (Bocholt)
Tel. +32 89 84 85 60 (Bree)

Meeuwen-Gruitrode
Blauwe Bessenplantage
Bezoek de blauwe bessenplantage
van de familie Schrijnwerkers en
kom alles te weten over de herkomst
en de teeltwijze van de sappige
blauwe bes, van bloesem tot oogst.
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

2 uur
Vanaf 10 personen
2,5 euro per persoon rondleiding
+ 4 euro per persoon bessenvlaai/
drankje
www.blauwebessen.be
Tel. +32 89 85 89 33

Bierexpeditie
Een gids neemt je mee voor een
fietstocht van 14 km door de bossen
van Duinengordel. Onderweg word
je getrakteerd op een bezoek aan
brouwerij Cornelissen in Opitter en
prikkelen vier biertjes je smaakpapillen.
Je eindigt in Orshof.
Waar:
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

Bree en
Meeuwen-Gruitrode
4 uur
Max. 25 personen per gids
17,50 euro per persoon,
incl. gids en degustaties
(175 euro tot 10 personen).
www.duinengordel.be
Tel. +32 11 49 15 94
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Peer
Historische stadswandeling
Ga mee met onze gids voor een boeiende wandeling boordevol feiten en anekdotes over de rijke geschiedenis van
Peer. Al in de 14de eeuw kreeg Peer de
titel “stad”. Kom meer te weten over de
Reus der Kempen, het oudst bewaarde
Limburgs stadhuis en zoveel meer.
Duur:
Aantal:
Prijs:

1.30 uur
Max. 25 personen per gids
60 euro per gids
1,50 euro toegang per persoon

Loeren bij de Boer
Benieuwd hoe een boer zijn vee
onder controle houdt? Als je Peer in
groep bezoekt, kan je terecht bij het
Broekxhof. Deze rondleidingen achter
de schermen zijn een unieke ervaring
voor jong en oud. Vooraf reserveren is
noodzakelijk.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:
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2 uur
Max. 30 personen per gids
80 euro per groep
www.broekxhof.be
broekxhof@skynet.be
Tel. +32 11 79 27 47

Hechtel-Eksel
Picknicken in het Pijnven
Voor een wandeling in het Pijnven
kan je een heerlijke picknickmand laten
bezorgen. De manden zijn voorzien
van alles wat je nodig hebt voor een
gezellige bospicknick. Het enige wat je
moet doen is een leuk plekje uitzoeken.
Duur:
Prijs:

Info:

Zelf te bepalen
40 euro voor 2 personen
(picknickmanden moeten
2 dagen op voorhand bij
B&B ’t Pleintje besteld worden)
www.bb-pleintje.be
info@bb-pleintje.be
Tel. +32 474 43 79 13

Op stap met een ezel
Verken Bosland eens met een ezeltje!
Langoor draagt je lunch of de vermoeide wandelaartjes (max/ 40kg) graag op
z’n rug. Je kan kiezen voor een vaste
route of een traject op maat. Startplaats
in Hechtel-Eksel is het Pijnven. Andere
plaatsen in Bosland zijn ook mogelijk.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Afhankelijk van het tempo
van de groep en de ezel
Max. 5 personen per ezel
Afhankelijk van het gekozen
traject tussen 35 en 90 euro
www.ezelsbrugske.be
andrea@ezelsbrugske.be
Tel. +32 476 29 44 27
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hee
proe

Brouwerij Cornelissen
16

erlijk
even

Bocholt
www.bocholt.be
Tel. +32 89 20 19 30

De bakmicrobe
Begin je ook te watertanden
bij de gedachte aan lekkere vlaaien,
taarten, cupcakes, pizza’s en broden?
Dan zit je bij de Luysmolen helemaal
goed. Vers gebak komt elke dag uit
de oven gerold en in het `Bakhuys’
op het terras staat de houtbakoven
vaak overuren te draaien. Kom zelf
eens proberen tijdens de gezellige
bakworkshops.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

afhankelijk van de gekozen workshop
Max. 12 personen per groep
25 tot 35 euro/persoon
(afhankelijk van de gekozen workshop)
www.facebook.com/DeLuysmolen
Tel. +32 89 25 87 40

Brouwerijmuseum
Dit oorspronkelijke brouwershuis
herbergt een unieke collectie en vertelt
hiermee het opmerkelijke verhaal van
de ambachtelijke brouwkunsten anno
1758. Doorheen de jaren werd het geheel
uitgebreid tot een multifunctioneel museum
van 4000 m², waarmee dit het grootste
brouwerijmuseum van Europa is.
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

1.30 tot 2 uur
Max. 20 personen per gids
6,5 euro per persoon +
20 euro per gids
(incl. bierdegustatie)
www.bocholterbrouwerijmuseum.be
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Bree
Workshop chocolatier

Wijnmagazijn

Chocolatier Vanwetswinkel, een
ambachtelijke chocolaterie, is gestart
in het jaar 2000 met het vervaardigen
van artisanale producten met de
fijnste Belgische chocolade.
Workshops en rondleidingen mogelijk.

Het wijnmagazijn, gelegen in Opitter
(Bree) langs het fietsroutenetwerk,
presenteert een uitzonderlijke selectie
van méér dan 200 biologische en biodynamische wijnen. Deze wijnen dragen
allemaal het officiële keurmerk en zijn
gebotteld in het land van herkomst.
Het wijnmagazijn betrekt wijnen uit
Frankrijk, Italië, Spanje, Zuid-Afrika,
Chili en Australië.

Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:
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2 uur
Max. 12 personen
22,50 euro per persoon,
incl. proeven en drankje
vanwetswinkelchocolatier.be
Tel. +32 473 46 05 19

Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

3 tot 4 uur
Max. 50 personen per groep
12,50 euro per persoon
www.pureorganicwines.com
Tel. +32 498 15 67 63

Peer
Brouwerijbezoek Cornelissen

Aspergebedrijf *

Volg een rondleiding bij familiebedrijf
brouwerij Cornelissen in Opitter, dat
sinds generaties de lekkerste bieren
brouwt. Met drie onderscheidingen
op de prestigieuze World Beer Awards
staat ze internationaal op de kaart.
Zowel de twee Herkenrode abdijbieren
als de Limburgse Witte werden namelijk
bekroond met Belgisch Goud, Zilver
en Brons.

Tijdens een bezoek aan het
aspergebedrijf Bries verneem
je alles over het kweken, steken,
sorteren en bundelen van witte
en groene asperges.

Duur:
Aantal:
Prijs:

Duur:
Prijs:

Info:

1.30 uur
Min. 10 en max. 25 personen
10 euro per persoon, incl.
degustatie in het Brouwershof
www.brouwerijcornelissen.be
Tel. +32 89 86 47 11

Vergeet zeker niet om – tijdens
het seizoen – een bussel verse
asperges te kopen om thuis
lekker klaar te maken.

Info.:

1.30 uur
2 euro per persoon met een
min. van 30 euro per groep
+32 11 63 38 35

* seizoensgebonden

19

Meeuwen-Gruitrode
Eet het landschap
Stap met een gids 5 km door het
gulle landschap in Duinengordel, door
bossen, heide, landduinen of langs
vennen en proef onderweg de rijke
smaken die de natuur serveert. Kruidig
en aromatisch, elk seizoen opnieuw!
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

3 uur
Max. 20 personen per gids
80 euro per groep,
incl. gids en proevertjes
www.duinengordel.be
Tel. +32 11 49 15 94

Workshop chocolatier
Maak kennis met het productieproces
van de cacaoboon tot smeuïge
chocolade en ga nadien zelf aan de
slag. Visser Chocolade biedt workshops
voor klein en groot, kinderfeestjes en
leuke vrijgezellenfeestjes aan. Mmm …
om je duimen en vingers bij af te likken!
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:
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2 uur
Max. 25 personen per groep
25 euro per persoon,
12 euro per kind
incl. drankje en chocolade
www.visserchocolade.be
Tel. +32 11 79 26 94

Hechtel-Eksel
Distilleerderij de Korhaan
Al sinds 1833 maakt stokerij Korhaan
ambachtelijke likeur, jenever en
advocaat. Met grondstoffen puur
natuur, maken ze aloude recepten
klaar. Resultaat: smaakvolle likeur
van de beste kwaliteit.. Wie zelf eens
wil proeven, reserveert gewoon een
begeleid bezoek. Je kan ook eens
langsgaan in de stokerijwinkel.
Deze is geopend op donderdag
van 17 tot 20 uur en op zaterdag
van 14 tot 18 uur.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

2 uur
Min. 10 personen
5 euro per persoon
www.korhaan.be
Tel. +32 11 73 41 0
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kids en
familie
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Bocholt
Alpacagility
Kan jij een alpaca over een
hindernissenparcours leiden? Een
zigzagparcours, een wipwap of een zeil
op de grond zijn dingen die een alpaca
niet dagelijks tegenkomt. Om het nog
eens extra lastig te maken, maken we
er natuurlijk wel een wedstrijdje van:
wie is het behendigst met een alpaca?
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

1.30 uur tot 2 uur
Max. 20 personen
9 euro per persoon
www.alpacaboerderij.be
Tel. +32 11 60 13 94

Kinderwandelingen
Leuke kinderwandelingen (voor kids
van 4j – 10j) door Bocholt centrum,
Lozen (Lozerheide) en Kaulille (bos
Kettingbrugweg). Aan de hand van
opdrachtjes ed. kan je de juiste route
vinden!
Prijs:

Gratis folder op aanvraag

Farmfun
Op deze boerderij kan je een blik
werpen achter de schermen. Onder de
naam Farmfun biedt het Akkermanshof
een hele resem aan activiteiten aan. Zo
kan je er onder andere genieten van een
huifkartocht, bumperball, weidegolf en
veel meer.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Afhankelijk van de activiteit
Afhankelijk van de activiteit
Afhankelijk van de activiteit
www.farmfun.be
Tel. +32 89 47 39 74
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Bree
Rondleiding melkveebedrijf *
't Roren-ijsje is het melkveebedrijf
van Jos en Annick Braeken-Jehoul.
Ze maken 26 verschillende soorten
ijs, ijstaarten en ijsgebakjes.
Je wordt meegenomen op een reis
door de boerderij waar je ziet hoe
we van de koe tot heerlijk ijs komen.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

1.30 uur
Max. 25 personen per gids
5 euro per persoon, incl. ijsje
www.roren-ijsje.be
Tel. +32 89 46 12 23
* seizoensgebonden

Workshop chocolatier
Chocolatier Vanwetswinkel,
een ambachtelijke chocolaterie,
is gestart in het jaar 2000 met het
vervaardigen van artisanale producten
met de fijnste Belgische chocolade.
Workshops, vrijgezellenfeestjes en
rondleidingen mogelijk.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

2 uur
Max. 12 personen
22,50 euro per persoon,
incl. proeven en drankje
vanwetswinkelchocolatier.be
Tel. +32 473 46 05 19

Initiatie katapultschieten in Bree
Wil je op een leuke manier
kennismaken met de oude volkssport
katapultschieten. Terwijl een
gedeelte van de groep schiet,
kunnen de anderen iets drinken.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:
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2 uur
Max. 30 personen
3 euro per persoon
www.katapulttongerlo.be
Tel. +32 497 63 65 95

Meeuwen-Gruitrode
Workshop chocolatier
Maak kennis met het productieproces
van de cacaoboon tot smeuïge
chocolade en ga nadien zelf aan de slag.
Visser Chocolade biedt workshops voor
klein en groot, kinderfeestjes en leuke
vrijgezellenfeestjes aan. Mmm ... om
je duimen en vingers bij af te likken!
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

2 uur
Max. 25 personen per groep
25 euro per persoon,
12 euro per kind,
incl. drankje en chocolade
www.visserchocolade.be
Tel. +32 11 79 26 94

Workshop Blauwe bessen
De blauwe bes is lekker en gezond.
Bovendien kun je ze verwerken in
originele recepten. Kinderen koken
in geuren en kleuren met de blauwe
bessen, van cupcake tot … Wedden
dat hun tong blauw kleurt!
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

2 uur
Max. 12 personen
8 euro per persoon,
min. 65 euro per groep
(incl. proeven en drankje)
www.blauwebessen.be
Tel. +32 89 85 89 33

Speurtocht in
Archeologisch park de Rieten
Ga op tijdreis met de kids. Breek
codes, los raadsels op, kijk met het
vergrootglas en speur naar het verleden.
26 stapstenen en leuke weetjes leiden
je de weg. Plezier voor het hele gezin.
Duur:
Prijs:
Info:

±1 uur
2 euro per zoektocht
(boekje met gadgets)
toerisme.meeuwen-gruitrode.be
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Hechtel-Eksel
De Stermolen
Al meer dan 100 jaar pronkt hij, samen
met het molenhuisje, in Hechtel-Eksel.
Tot op de dag van vandaag bemannen
gepassioneerde molenaars de
Stermolen. Zij tonen je graag hoe de
molen werkt! In het molenhuisje ontdek
je opeen interactieve en kindvriendelijke
manier de molengeschiedenis.
De molen is geopend op elke 2de
zaterdag en 4de zondag van de maand
van 13 tot 17 uur. Bovendien kan je ook
een groepsbezoek plannen.
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

Schatzoektochten

Bosbewonersroute

Tommy Twijgman is een rasechte
superheld. Maar wel eentje die zijn
krachten verloor. Bovendien heeft hij
dringend nood aan een nieuwe, stoere
superheldencape. Gelukkig ben jij er
om hem te helpen. Ga In den Brand mee
op zoek naar de verloren superkrachten
van Tommy Twijgman. Tommy
geholpen? Dan kan je zijn 2 vrienden
Kapitein Korrel en Wenke Wortel ook
helpen in Lommel en Overpelt.

Hoe ver kan jij springen en
hoe goed zijn jouw ogen?
Meet jezelf met de dieren van
het Pijnven en ontdek wie de
wedstrijd wint! Onderweg kom
je onder meer de vos, de specht en
het everzwijn tegen, die je uitdagen
tijdens speelse opdrachten.

Duur:
Prijs:

Info:
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1.30 uur
Min. 15 personen per groep
5 euro per persoon incl. 1 drankje
in ’t Exelshof, 8 euro per persoon
incl. 2 pannenkoeken in
’t Exelshof. Iedere 2de zaterdag
en 4de zondag van de maand
gratis voor individuele bezoekers.
www.hechtel-eksel.be

1 uur tot 1.30 uur
6 euro voor 3 schatzoektochten
(Hechtel-Eksel, Overpelt
en Lommel)
www.bosland.be

Duur:
Prijs:
Info:

1 uur
Gratis
www.bosland.be

Peer
Boerentoer
De Boerentoer is een interactieve en
grappige speurtocht met iPad langs
verschillende landbouwbedrijven.
Aan de hand van entertainende
filmpjes, geluidsfragmenten en een
quiz, leer je verschillende soorten
landbouwbedrijven kennen.
Duur:
Aantal:
Prijs:

Info:

1.30 uur
Max. 4 personen per iPad
10 euro per iPad (te huur aan
het onthaal van Breugelhoeve)
app ook op eigen iPad gratis te
downloaden via de App Store
www.breugelhoeve.be
Tel. +32 11 63 13 31

Bruegel 4 kids

Ponypret

In het Bruegelhuis stap je binnen in
de wondere wereld van Pieter Bruegel
de Oude. Aan de hand van creatieve
opdrachten ga je met je kinderen
op zoek naar de spannende verhalen
achter de schilderijen. Een verrassende
familiespeurtocht waar ze nog
lang over zullen spreken.

Huur een pony op Breugelhoeve.
De kinderen (min. 5 jaar en max. 12 jaar
oud) kiezen in overleg hun favoriete
wandelpony en maken hem onder
begeleiding rijklaar. Dan maken ze
samen met mama of papa en onder
begeleiding een uitgestippeld tochtje
met de pony rond het terrein.

Duur:
Prijs:
Info:

Duur:
Aantal:

ong. 1 uur
5 euro voor het hele gezin
www.toerismepeer.be
Tel. + 32 11 61 16 02

Prijs:
Info:

2 uur
Er zijn 3 pony’s
beschikbaar.
30 euro per pony
www.breugelhoeve.be
Tel. +32 11 63 13 31
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Koets- en huifkartochten
Beleef de dag van je leven!
Stap in een huifkar of koets en
geniet van een avontuurlijk tochtje
door de natuur. Onderweg gezellig
picknicken? Op aanvraag wordt
het allemaal geregeld.
Waar:

Startplaats in Bocholt, Bree,
Meeuwen-Gruitrode of Peer
Duur:
Vanaf 2 uur
Aantal: Min. 4 personen
Prijs:
Vanaf 60 euro
Info:
Tel. +32 476 29 64 57
(koetstochten)
Tel. +32 488 23 18 81
(huifkartochten)
Met gids vanaf 60 euro
Tel. +32 89 85 59 46
(Toerisme Meeuwen-Gruitrode)

Picknickwandeling met de herder
en zijn schapen
Wandel met schaapscheerder Stijn
en zijn kudde schapen in de
schitterende omgevingen van
de ongerepte Abeekvallei of de
Duinengordel en smul onderweg
van een heerlijke picknick met
streekproducten. Gezelligheid troef!
Waar:
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

28

Meeuwen-Gruitrode en Peer
4 uur
Min. 4 en max. 10 personen
15 euro per persoon
toerisme.meeuwen-gruitrode.be
www.toerismepeer.be
Tel. +32 89 85 59 46 of
Tel. +32 11 61 16 02

met een
team
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Bocholt
Farmfun
Op deze boerderij word je steeds
gastvrij verwelkomd om een blik te
werpen achter de schermen. Onder de
naam Farmfun biedt het Akkermanshof
een hele resem aan activiteiten
aan. Uitermate geschikt voor zowel
bedrijven, verenigingen, gezinnen als
scholen. Zo kan je er o.a. genieten van
allerhande farmgames, een huifkartocht,
bumperball, weidegolf en koeknuffelen.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Afhankelijk van de activiteit
Afhankelijk van de activiteit
Afhankelijk van de activiteit
www.farmfun.be
Tel. +32 89 47 39 74

Alpacaboerderij
Ze lijken een beetje op lama’s, maar
ze tonen toch verschillen: ze zijn
een maatje kleiner, hebben kortere
rechtopstaande oren en het grootste
verschil is natuurlijk de wol.
De Alpacaboerderij is speciaal
ingericht om bezoekers te ontvangen.
Dit kan via verschillende formules.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:
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Afhankelijk van de activiteit
Afhankelijk van de activiteit
Afhankelijk van de activiteit
www.alpacaboerderij.be
Tel. +32 11 60 13 94

Peer
Teambuilding
Erperheide
Het ‘challenge parcours’ bestaat uit
opdrachten die per team van max.
12 personen tot een goed einde
gebracht moeten worden. Creativiteit,
avontuur, durf en vertrouwen zijn de
sleutelwoorden. Na afloop is het team
met de beste score de winnaar!
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Min. 2 uur, max. 4 uur
Max. 50 personen
15 euro per persoon
www.dagjecenterparcs.be
Tel. +32 11 61 62 63

Steptour
Een boeiende steptour maken op
maat van jouw voorkeuren? Het kan.
Huur een step, kies een uitgestippelde
route uit en geniet onderweg van
interactieve workshops proeverijen,
bezienswaardigheden en verrassingen.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Afhankelijk van de
gekozen steptour
Afhankelijk van beschikbaarheid
Afhankelijk van de
gekozen steptour
www.limdiscovery.be
Tel. +32 493 99 59 75
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Speel het Oudsberg-spel
Ga met je familie, vrienden of
jeugdbeweging op pad, scan de
QR-codes met je smartphone en
speel er op los om de mythische
zandmannetjes Ouweltjes te helpen!
Kies je wandelroute: de -12 jaar is 1 km,
de +12 jaar-route bij de Oudsberg is 2
km. Vanuit het startpunt is het 2 km heen
en terug naar de voet van de Oudsberg.

in de
kijker
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Waar:
Duur:
Hoe:
Aantal:
Prijs:
Info:

Meeuwen-Gruitrode
2,5 uur
1 smartphone met QR-reader
Min. 4 spelers (minderjarigen
onder begeleiding)
Gratis
www.duinengordel.be
Tel. +32 11 49 15 94

Bree
Rondleiding
Kim Clijsters Academy
Je krijgt er een rondleiding doorheen
de academie, tennisclub en het energy
lab. Verder wordt er uitleg gegeven
over het unieke hawk-eye systeem.
De rondleiding wordt standaard
gekoppeld aan een drankje in het
sfeervol eetcafé de Refferie.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Wandelen in de Abeekvallei
Een gids voert je mee door
de mooie vallei van de Abeek.
Spot zeldzame planten en vogels,
bevers en reeën tussen de rietlanden,
blinkende vijvers, broekbossen en
bloemrijke hooilanden. Plankenpaden
houden je voeten droog!
Waar:

Bocholt,
Meeuwen-Gruitrode
en Peer
Duur:
2 uur
Aantal: Max. 25 personen per gids
Prijs:
Vanaf 37,50 euro per gids
toerisme.meeuwen-gruitrode.be
Info:
Tel. +32 89 85 59 46

45 minuten
Max. 25 personen per groep
3 euro per persoon,
excl. drankje
sport.be/kcsportsandhealthclub
Tel. +32 89 71 07 40

Wandeling Kempen~Broek

Alle wandelroutes in Kempen~Broek
zijn lusvormig zodat je hier na je
tocht terug aankomt.
Onder begeleiding van een
verkenner ontdek je de mooiste
plekjes in het unieke landschap.
Waar: Bocholt en Bree
Duur:
1.30 uur
Aantal: Max. 25 personen
per gids
Prijs:
60 euro per
verkenner
Info:
www.kempenbroek.be
Tel. +32 89 65 58 65
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Hechtel-Eksel
Aeroclub Sanicole
Het vliegveld van Sanicole is in Limburg
en ver daarbuiten bekend om de
jaarlijkse International Sanicole Airshow.
Maar van op het terras van de club zie
je ook op andere momenten vliegtuigen
opstijgen. Een enthousiast team zorgt
voor de uitbating van het cafetaria
en verzorgt ook groepsbezoeken. Ze
vertellen je meer over de werking van
het vliegveld, je ontdekt de loodsen
en komt te weten hoe de opleiding tot
piloot in zijn werk gaat. Als je wil kan
het bezoek aangevuld worden met een
presentatie over de airshow.
Duur:
Prijs:
Info:

1.30 uur, 2.30 uur incl.
presentatie over de airshow
3 euro per pers. incl. een drankje
info@eble.be,
Tel. +32 11 34 27 39

The Treehouse —
vergaderen in’t groen
The Treehouse is een unieke, moderne
boomhut gelegen in het Pijnven, in
de gemeente Hechtel-Eksel. Hier kan
je letterlijk tussen de boomtoppen
vergaderen en brainstormen. Voor
koffie, thee, water en eventueel
ook lunch wordt gezorgd. Koppel je
vergadering of brainstorm aan een
(stevige) boswandeling. Aan The
Treehouse vertrekken wandellussen
tussen de 2,4 en 10,3 kilometer door de
prachtige natuur van het Pijnven.
Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:
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The Treehouse is te boeken
per dag van maandag tot vrijdag
Max. 15 personen per groep
400 euro per dag
www.the-treehouse.be
Tel. +32 11 73 35 65

Mountainbiketochten
Duinengordel

Noord-Limburg

Zet je schrap voor een uitdagende
tocht door bossen, weilanden, velden
en het heuvellandschap in Solterheide
of kies een lus rond de Oudsberg,
de hoogste landduin. Ga zelf op pad
langs het bewegwijzerde en voor
98% onverharde traject (20 of 40 km).
Startlocaties zijn onder meer Pollismolen
in Bree en Orshof in Meeuwen-Gruitrode.
Vanuit Duinengordel kan je tot 160 km
routes extra ontdekken door de
verbindingen met het Nationaal
Park Hoge Kempen.

De bewegwijzerde routes in Bocholt
en Peer zijn onderdeel van het netwerk
door Noord-Limburg van in totaal 270 km.
Je doorkruist de afwisselende natuuren landbouwlandschappen van
Kempen-Broek over bos- en veldwegen
met aansluitingen op het Nederlands
netwerk in de buurt van Weert.
Zo geniet je van oneindige
mogelijkheden om te mountainbiken.

Waar:

Hoe:
Aantal:
Prijs:

Duur:
Aantal:
Prijs:
Info:

Meeuwen-Gruitrode
en Bree
Afhankelijk van de
gekozen route en ervaring
Zelf in te vullen
Gratis, huur mountainbike:
25 euro per dag bij Orshof
www.duinengordel.be
Tel. +32 89 81 08 00
Huur fietsen: +32 89 81 08 00

Waar:
Duur:

Info:

Bocholt en Peer
Afhankelijk van de gekozen
route en ervaring
Zonder begeleiding
Zelf in te vullen
Gratis, huur mountainbike: 25 euro
per dag bij De Watermolen
Tel. +32 89 48 00 00
routeyou.com/nl/group/
view/6114/mtb-netwerknoord-limburg
Tel. +32 11 49 15 94
Huur fietsen: +32 89 81 08 00
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grenzeloos
genieten

