Op stap in Bocholt
Dagtrips voor groepen en individuelen

Colofon
Redactie & Lay out: dienst Toerisme, dienst Info & Communicatie
Foto’s: Toerisme Bocholt, Toerisme Limburg, Kempen~Broek
Deze brochure werd met de nodige zorg samengesteld. Toerisme Bocholt is niet
verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.
V.U. Gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt - 6de druk (2020)

Voorwoord
Beste bezoekers,
Beste gast,
Beste Bocholtenaar,
Hoe spreek ik je best aan? Da’s ne moeilijke.
Wat spreekt je het meest aan? Dat is niet zo moeilijk …
Bocholt een parel in het groen, die bruist van energie en mogelijkheden.
In het uiterste noorden van de provincie Limburg, grenzend aan Nederland.
Een actieve of een ontspannende dag? Het kan hier allemaal.
In groep? Individueel? Begeleid of niet? Wij hebben voor jullie alle activiteiten en
attracties op een rijtje gezet en toegelicht. Ook de gezellige eet- en drinkgelegenheden die groepen kunnen ontvangen, kan je achteraan terugvinden
Vind je een keuze maken moeilijk, of wens je een arrangement op maat, neem dan
contact op met onze dienst Vrije Tijd, dienst toerisme. Zij helpen je graag verder.
Ons warm Bocholt zal je verrassen door zijn waaier aan mogelijkheden.
Tot binnenkort!

Schepen van toerisme
Lieve Theuwissen

De Alpacaboerderij
Ze lijken een beetje op lama’s, maar als je goed kijkt zijn er toch wat verschillen: ze
zijn een maatje kleiner, hebben kortere rechtopstaande oren en het grootste verschil
is natuurlijk de wol.
Alpaca’s komen van oorsprong uit Zuid-Amerika, voornamelijk uit Peru. Maar om
een alpaca te kunnen bezichtigen, hoef je niet zo ver te reizen. Dat kan ook gewoon
hier in Bocholt!
De Alpacaboerderij in Kaulille is speciaal ingericht om bezoekers te kunnen ontvangen. Dit kan via verschillende formules. Zo heb je o.a. de keuze tussen:
- Gegidste rondleidingen
- Cursus alpacaboer
- Alpacawandeling
- Boerengolf
- Boerenspelen
- Zeskamp
- Kinder doe-dag
- Familiedag
- Alpacagility (een alpaca-obstakelparcours)
Voor een volledig overzicht van de aangeboden formules en prijzen zie website!
Ook een combinatie van verschillende formules is mogelijk. Check hiervoor de website of neem contact met de eigenaar.
Er is steeds de mogelijkheid om bij je bezoek koffie en taart, een broodmaaltijd of
een barbecue te reserveren.
De Alpacaboerderij heeft ook drie appartementen en een (online) winkel.
Voor meer info zie website.
De Alpacaboerderij
Lillerbaan 104
3950 Bocholt (Kaulille)
Tel. 011 60 13 94
uitstap@alpacaboerderij.be
www.alpacaboerderij.be
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FarmFun
Hooi,
FarmFun vindt plaats op een melkveebedrijf.
Tussen de koeien organiseren ze activiteiten en teambuildings waarbij bedrijven,
vrijgezellen, vrienden en kinderen elkaar op een kei’Koe’le manier kunnen uitdagen
en zich beestig goed kunnen amuseren in de leefwereld van de boerderij. Met de
pijler FarmFun for Business richten ze zich op collega’s van bedrijven en organisaties die ze voor een dagje Koellega’s laten worden. Door superleuke denk- en/
of doe-opdrachten creeëren ze meer teamgeest en zorgen zij ervoor dat ze samen
nog beter kunnen Koemunniceren, Koe’necteren en Koe’coonen. Na een dagje
FarmFun gaan collega’s steeds van de Koe bij FarmFun naar een sterkere Co van
hun team waarbij ze achteraf nog beter gaan communiceren en connecteren met
elkaar.
Daarnaast organiseren ze met de pijler FarmFun for Friends en Farm Fun for Kids
activiteiten en feestjes voor vrijgezellen, vrienden en kinderen die zich eens voluit
willen smijten.
Al de activiteiten zijn laagdrempelig omdat ze ernaar streven dat zowel de heel actieve als rustige gasten zich kunnen amuseren. Maar bij elke activiteit zetten ze bij
FarmFun altijd Farmtastisch veel Fun voorop.
Bij FarmFun laat men je terug het plezier ervaren van activiteiten in de gezonde
boerenlucht. In hun concept streven ze ernaar om jou en je collega’s, familie of
vrienden eens heel positief van je melk te brengen door een farmtastische beleving
op hun boerderij. FarmFun staat steeds voor een dagje vol Fun waarbij ze jullie zullen verrassen met hun ongecompliceerde, laagdrempelige maar goed doordachte
denk- en/of doe-opdrachten.
Hierbij kan iedereen zijn wie hij is en zich samen met de anderen nog eens voluit
smijten.
De enthousiaste medewerkers zorgen graag voor activiteiten met veel afwisseling
waarbij iedereen zich betrokken voelt.
Na een ervaring in de beestig leuke omgeving van FarmFun zal ‘amuseren’ voor jou
nooit meer hetzelfde zijn. ;)
Caroline en Patrick
Contact
FARMFUN
Familie Weltjens –Van Dijck
Jennenstraat 28
3950 Bocholt
0478 76 45 21
089 47 39 74
info@farmfun.be
www.farmfun.be

Brouwerijmuseum
In het centrum van Bocholt, recht tegenover de glimmende gistingstanks van brouwerij Martens, is het Bocholter Brouwerij Museum gehuisvest in het historische
brouwershuis, waar sinds 1758 tot midden 19de eeuw de Martens-brouwers van
vader op zoon het edele gerstenat brouwden.
Dit oorspronkelijke brouwershuis herbergt momenteel een unieke collectie en
vertelt hiermee het merkwaardige en nostalgische verhaal van de ambachtelijke
brouwkunsten anno 1790. Doorheen de jaren werd het geheel uitgebreid tot een
multifunctioneel museum van 4.000 m2.
De mouterij, de verschillende brouwzalen, de lager- en gistingsafdelingen, de
vaten- en flessenafdelingen en de oude bierkarren zijn allen authentieke familiestukken, die een aparte sfeer uitademen.
In de gezellige taverne en op het zonneterras, dat grenst aan het gemeentelijk park
‘Beukenhof’, kan men genieten van de aparte verhalen aangehaald door de gidsen
en proeven van de bierspecialiteiten.
Openingsuren:
In juli en augustus zijn er dagelijks individuele bezoeken mogelijk. Hiervoor
start er iedere dag een gegidste rondleding om 14u00.
Groepsbezoeken zijn doorheen heel het jaar mogelijk op afspraak.
Wat:
Prijs:
Duur:

Gegidste rondleiding
€ 6,50 pp (incl. consumptie)
€ 20/gids (1 gids per max. 20 pers.)
1,5 tot 2 uur

Bocholter Brouwerijmuseum
Dorpsstraat 53
3950 Bocholt
Tel. 089 48 16 76
info@bocholterbrouwerijmuseum.be
www.bocholterbrouwerijmuseum.be

Torenverplaatsingsmuseum St.-Laurentiuskerk
De torenkruiers is de leuke bijnaam voor de Bocholtenaren.
Waar die vandaan komt, verneem je in het torenverplaatsingsmuseum. Inderdaad, in
Bocholt werd begin vorige eeuw de kerktoren verplaatst. Door de grote bevolkingstoename was het nodig de St.-Laurentiuskerk te vergroten. De pastoor en burgemeester
Langens hoorden dat twee mannen het hadden klaargespeeld om het ontvangstlokaal
van het Damstation in Antwerpen in zijn geheel te verplaatsen. Zij vroegen het duo de
torenverplaatsing te regelen. Onder leiding van ingenieur Weiss en aannemer Morglia
krikten de Bocholtenaren hun kerktoren 2 cm los van zijn funderingen en verplaatsten
ze hem 9,4 m. De klus was in 8 dagen geklaard.
Welke rol speelden de burgemeester, pastoor en de brouwer bij dit alles? Hoe ging
deze torenverplaatsing in zijn werk? Op al deze vragen krijg je een antwoord in het
torenverplaatsingsmuseum. Hier kan je de heroïsche dagen van 1910 aan de hand van
foto’s, plannen en documenten opnieuw beleven.
De Sint-Laurentiuskerk zelf was een stichting van de graaf van Loon. In 1231 verkocht
hij de tienden en het patronaat van Bocholt aan de abdij van Herckenrode. De huidige
kerk in laatgotische stijl werd in 1476 tegen een mergeltoren uit 1411 aangebouwd.
Op 13 september 1944 staken Duitse soldaten de kerk in brand. Van het imposante
gebouw bleef slechts een ruïne over. Het orgel uit 1774 en kostbare beelden gingen
verloren. Begin oktober 1950 begonnen de herstellingen en op Paaszaterdag 1952 werd de kerk opnieuw in gebruik genomen. In 1960 werd het huidige
Stevensorgel in gebruik genomen.
Het kerkgebouw heeft de typische kenmerken van een Maaslandse dorpskerk, met
waterplantkapitelen en een laatgotisch ribbengewelf in het koor van 1476.
De toren is opgetrokken in mergelsteen aan binnen- en buitenzijde. De spouwen zijn
opgevuld met keien die sinds de laatste ijstijd in de omtrek werden gevonden.
De kerk herbergt een schat aan kunstvoorwerpen. De meest in het oog springende zijn
de de twee biechtstoelen, de sacramentstoren, het 3 m hoge beeld van St.-Kristoffel
en het prachtige Mariaretabel in het koor. Deze laatste drie zijn ook opgenomen in de
topstukkenlijst van het topstukkendecreet van de Vlaamse gemeenschap.

Wat:
Prijs:
Duur:

Gegidste rondleiding museum + kerk (indien gewenst)
Gratis toegang - € 25/gids (1 gids per max. 25 pers.)
1 tot 2 uur

Torenverplaatsingsmuseum
Kerkplein
3950 Bocholt
reservaties en info via dienst Toerisme

Sevensmolen
De Sevensmolen in Kaulille is enig in z’n soort in Limburg. Het gaat om een
kleine grondzeiler met een gevlucht van 24 meter. De molen werd in 1891 gebouwd
door molenbouwer Adriaan Mulders uit Weert. In 1902 werd ze verkocht aan de
molenaarsfamilie Sevens. In 1994 werden de molen en de omgeving geklasseerd
als beschermd monument en dorpsgezicht.
Ben je ook nieuwsgierig om te zien hoe zo’n molen er van binnen uitziet, of wil je ze
gewoon eens aan het werk zien?
Wat:
Prijs:
Duur:

Gegidste rondleiding
€ 1 pp (met een groepsminimum van € 30,00) - Max. 50 pers./groep
Circa 1,5 uur

De molen is standaard maandelijks geopend iedere 2de zondag en 4de zaterdag van 13u tot 17u + op
nationale en regionale molendagen.

Sevensmolen
Molenstraat 34
3950 Bocholt
Tel. 0495 52 81 35
kaulillermolenvrienden@hotmail.com
of via dienst Toerisme

Just Bee
Wat doet een imker?
Wat houdt het allemaal in om bijen te houden?
Bijen plaats je niet in een opwelling van romantiek in je tuin. Je moet dat doordacht
doen, de voor- en nadelen overwegen. Bijen in je tuin hebben is heel fascinerend… ze
zien heen en weer vliegen op zoek naar stuifmeel en nectar.
Hoe ziet een koningin er uit en wat is haar functie? Wie zijn de werksters en wie zijn de
darren? Wat is een zwerm? Hoeveel bijen zitten er in een bijenkast? De relaties tussen
de bloemen en de bijen. Hoe haalt de imker de honing uit de kasten? Wat is koninginnebrij? Wat is de relatie tussen bijenproducten en jouw gezondheid?
Op deze en tal van andere vragen krijgt u een antwoord bij een bezoek aan
imkerij ‘JustBee’.
Uiteraard kan u ook een heel gamma aan lekkere verse honing proeven.
Ga dus zeker eens een bezoekje brengen en geniet van al het mooie van de bijen!
Prijs: €3 pp (groepen tot max 20 pers)
Duur: 2uur (Enkel op afspraak!)

Imkerij Just Bee
Winterdijkweg 57 3950 Bocholt
Tel: 0477 19 16 57
www.facebook.com/justbee.be
info@justbee.be

Beeldentuin Vaesen
Een unieke beeldentuin met koperen kunstwerken, gepresenteerd in een oase van
groen.
Albert Vaesen, talent van eigen bodem, werd geboren in Hechtel op 29 december
1946. Als jonge gast begon hij in zijn vrije tijd met het kappen in hout. Met hamer en
beitel bracht hij iets tot leven in een houten plank of balk. Later begon hij verder te
experimenteren met andere materialen zoals ijzer, aluminium en koper.
Nu is hij uitgegroeid tot een self-made-metaal-kunstenaar. Verschillende stukken
samenlassen tot een sprekend geheel, is één van zijn favoriete bezigheden, waarbij
rood koper zijn favoriet materiaal is.
Openingsuren:
Van april tot oktober, iedere dag vanaf 10u00 tot 18u00
of na telefonische afspraak
Wat:
Prijs:

Vrije wandeling beeldentuin - Indien gewenst begeleid door de kunstenaar (op afspraak) groepen steeds op afspraak
Gratis

Beeldentuin Albert Vaesen
Lillerbaan 106
3950 Bocholt
Tel. 011 44 52 30
info@koperwerkvaesen.be
www.koperwerkvaesen.be

Koets- en huifkartochten
Beleef de dag van je leven! Stap op een koets en geniet van een avontuurlijk tochtje
door de natuur.
Het traject dat wordt afgelegd, loopt door bossen en velden. Rustgevend, ontspannend
en leuk.
Eventueel gecombineerd met een aantal stops, barbecue, picknick, …
Je geniet in een zeer rustige streek met talloze mogelijkheden, ongerepte natuur, typische dorpjes, boerderijen en abdijen.
Mogelijkheid tot halve dagtochten, dagtochten, specifieke dag arrangementen, ...
Opstapplaatsen zijn te bespreken met de aanbieder.
Prijs: Afhankelijk van de gekozen formule

Hoeve de Gele Hoek
Gelehoekstraat 13
3950 Bocholt
Tel. 0495 25 04 11
michelle.wuijts@hotmail.com
www.facebook.com/HoevedeGelehoek

De Bosschel
Dhr. Baeten
Bosschelweg 80
3950 Bocholt (Kaulille)
Tel. 0477 66 64 02 - 0476 29 64 57
etienne.baeten1@telenet.be
www.huifkartochtendebosschel.be

The Legacy Ranch
Verken de natuur te paard!
The Legacy Ranch vergezelt je door de Limburgse bossen met American Quarter Horses
en dat voor een tocht van 20, 30 of 40 km.
De uitstappen worden begeleid door een gids die je de mooiste en avontuurlijkste plekjes
van de streek laat zien.
Tijdens de rit kan een tussenstop met lunch voorzien worden. Ruiter en paard kunnen
dan even tot rust komen.
Eens terug op de ranch kan je nog kiezen voor een lekkere BBQ, een typische Breugeltafel of de specialiteit van The Legacy Ranch.
Tips:

- Speciale voorzieningen voor mensen met een beperking
- Ook mogelijkheden voor teambuildingactiviteiten

Prijs: Afhankelijk van de gekozen formule

The Legacy Ranch
Rietweg 33
3950 Bocholt
Tel. 0498 54 01 67
info@thelegacyranch.be
www.thelegacyranch.be

Voorste Luysmolen
De Luysmolen werd voor het eerst vermeld in 1515. Hij maalde voor het laatst in
1965. De eigenlijke benaming van de Luysmolen is ‘Voorste Luysmolen’. Een 2de
molen, de ‘Achterste Luysmolen‘ dateerde uit 1602, maar werd in 1926 afgebroken.
Aanvankelijk was de ‘Voorste Luysmolen’ een volmolen, waar vezels werden ineengewerkt tot een dichte massa. Later werd er wellicht ook graan gemalen. De molen
werd doorheen de eeuwen meermaals verbouwd.
De Luysmolen ligt op de grens van Bocholt en Bree, midden in een aaneengesloten
natuurgebied. Je kan van hieruit prachtige wandelingen of fietstochten maken langs
natuurgebieden zoals het Smeetshof, St.-Maartensheide, De Luysen,
Stramproyerbroek, Urlobroek, Grootbroek en Zig-Goort. Voor wie elders vertrekt en
langs de Luysmolen komt, is de plaats een uitgelezen rustpunt.
Momenteel is de Luysmolen uitgebouwd tot een gezellige fiets- en wandelherberg.
Er is een ruimte beschikbaar voor vergaderingen, info-momenten, e.d.
Ook de molen zelf draait en maalt weer regelmatig. Iedere 2de en 4de zondag van de
maand kan je de molen weer in werking zien.
Prijs:
Duur:
Tip:

€ 20/groep - (op de vaste maaldagen is een bezoek gratis)
1 uur
Te combineren met een (begeleide) wandeling in het GrensPark Kempen~Broek en/of een
drankje en snelle hap in fiets- en wandelherberg ‘De Luysmolen’.

Onthaalpunt de Luysmolen
Luysenweg 2
3950 Bocholt
Tel. 089 25 87 40
www.facebook.com/DeLuysmolen
bezoeken aan de molen via de dienst Toerisme

Proef- en vormingscentrum
voor de landbouw
Het PVL werd opgericht in 1989, met praktijkgericht onderzoek naar voederteelten
en de stalinfrastructuur voor varkens en melkvee als kerntaken. Later werd dit ook
uitgebreid naar projecten rond agrarisch natuurbeheer en kleinschalige waterzuivering. Daarnaast beheert PVL ook een uitgebreid gamma aan naschoolse vorming:
cursussen, praktijklessen en studiereizen rond veeteelt, groenteteelt, voedergewassen en bedrijfsbeheer.
Doorheen de jaren is het PVL uitgegroeid tot een boeiend doe-, kijk- en verkencentrum. Ontdek hoe robots koeien melken en bezoek een actief varkensbedrijf.
De kinderboerderij biedt veel aai- en knuffelbeestjes.
Prijs:
Duur:
Open:

Gratis
Min. 2 uur
Maandag t.e.m. vrijdag van 8u00 tot 17u00 - na reservatie tot op de dag zelf tot 10u00.

PVL
Kaulillerweg 3
3950 Bocholt
Tel. 089 46 29 46
GSM: 0472 46 64 88
sander.palmans@pvl-bocholt.be
www.pvl-bocholt.be

Wandelen
Wandelen in Bocholt is een groot plezier. Er is een uitgebreid assortiment aan
bewegwijzerde routes: kortere, uitgestrekte, toegankelijk voor mindervaliden,
speciaal voor kids, puur natuur, ...
Enerzijds zijn er de wandelingen, ideaal om Bocholt te ontdekken. Deze 21 routes
zitten vervat in 1 folder en bestrijken het hele Bocholter grondgebied. In ieder kerkdorp is er de keuze uit een aantal wandelingen.
Anderzijds is er ook voor ieder kerkdorp een kinderwandeling uitgestippeld met
bijhorende folder. Deze zijn bedoeld voor kids tussen 6 en 10 jaar.
Een gegidste dorpswandeling behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan zowel in
Bocholt, Reppel, Lozen als Kaulille. U betaalt dan € 20 voor de gids.

GrensPark Kempen~Broek
Op de grens van Belgisch- en Nederlands-Limburg en Noord-Brabant ligt
Kempen~Broek, een grensoverschrijdend landschap dat in zijn omvang uniek is
voor Vlaanderen en Nederland. Het strekt zich uit over de gemeenten
Cranendonck, Weert, Nederweert, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. De onthaalpunten binnen Bocholt zijn de Voorste Luysmolen en het Smeetshof.
Laat je verrassen door het bijzondere en afwisselende landschap: moeras, hooilanden, bossen, beekvalleien, heide, vennen en landbouwgebieden. Bezoekers
kunnen heel wat beleven in het Kempen~Broek. Wandelaars kunnen via bewegwijzerde routes op hun eigen tempo genieten van het landschap, de natuur, de
cultuurelementen en de rust. Natuurkenners zullen opgetogen zijn over de
bijzondere bewoners van Kempen~Broek. Recreatie, natuur, cultuur en educatie:
allemaal facetten die het Kempen~Broek de moeite waard maken.
In Bocholt bevinden zich (deels) de wandelgebieden ‘De Kempen’, ‘Het Smeetshof en Wijffelterbroek’, ‘St.-Maartensheide & De Luysen’ en Lozerheide. Je kan de
verschillende bewegwijzerde routes zelf gaan ontdekken of je trekt op pad onder
begeleiding van een ‘verkenner’.
In het gebied ‘Lozerheide’ wordt in het najaar van 2020 een vernieuwde leerrijke
wandelroute geopend (i.s.m. K~B en ANB). Ideaal voor lagere scholen!
Meer info over deze wandelgebieden kan je terugvinden op www.kempenbroek.be.

Wandelingen Abeekvallei t.h.v. Reppel (met natuurgids)
De Abeekvallei is één van de mooiste beekvalleien van Vlaanderen en herbergt
langsheen zijn loop een grote verscheidenheid aan zeldzame natuur. De Abeek is
met zijn omliggende moeras- en heidegebieden dan ook terecht opgenomen in het
Europese Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden.
Je kan dit bewegwijzerde gebied ook bezoeken vanuit Reppel. Indien gewenst,
begeleidt een gids van Natuurpunt je bij je tocht.
De bijhorende folder is te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd, de Watermolen en bij
Goolderheide.
Prijs:
Duur:

€ 37,50 (gids Natuurpunt) - € 2,50 (folder)
Afhankelijk van de gekozen route

Kunstroute met gids
De kunstroute ‘Kunst in open ruimte’ is een bijzonder project dat kunst en
cultuur in een nieuw perspectief plaatst. Met deze kunstroute willen we kunst
dichter bij de mensen brengen, de kunstenaars samen brengen en hen
motiveren om met hun werken naar buiten te komen én Bocholt op de kaart
te zetten als een gemeente waar kunst en cultuur een belangrijke plaats
innemen.
Maar liefst 30 kunstenaars uit heel wat disciplines, van kunstschilders over
beeldhouwers, werkten mee. De werken vormen een permanente expositie die aan elkaar worden gelinkt met een wandeling door het centrum van
Bocholt.
De kunstroute is steeds vrij te wandelen en de bijhorende boekjes (met een
woordje uitleg + de route) zijn te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd en in de
bibliotheek. Eén van de betrokken kunstenaars wil jou of jouw groep met
plezier langs de route gidsen.
Wat: Gegidste wandeling langs de kunstroute mits tijdige reservatie
Prijs: € 30
Duur: circa 2 uur

Fietsen
Naast het alom geprezen Limburgs fietsroutenetwerk, kan je in Bocholt ook verschillende plaatselijke fietsroutes terugvinden: de rond-in-Bocholt-route (40 km),
de vier-toren-route (20 km), de boerderijenroute (25–36 km), de Kruispuntroute (50
km) en de Sezoensroute (53 km). Deze laatste blijft niet enkel op Bocholter grondgebied, maar brengt je via prachtige paden heen en terug naar de Achelse Kluis in
Hamont-Achel.
Daarnaast biedt Bocholt ook een kinderfietsroute met verschillende opdrachtjes
aan. Deze route telt 22 km en is bedoeld voor kids van 8 tot 12 jaar.
Bocholt maakt ook deel uit van het Limburgse mountainbike-routenetwerk.
Je kan in onze gemeente twee verschillende routes terugvinden.

Ruiteren & mennen
Trek je er graag op uit met je paard? Ga je graag op vakantie met je paard? Rij je
graag door het bos, genietend van heerlijke geuren en prachtige kleuren? Tussen
de velden met maïs en gele koolzaadbloemen? Dan moet je zéker naar Bocholt
komen! Want daar kan je alle zintuigen laten genieten, zowel die van jezelf als die
van je paard.
Ook Bocholt maakt deel uit van het Limburgs ruiter- en menroutenetwerk. De Watermolen en Goolderheide zijn de twee startplekken Een vaste belevingsvolle route
hierin is de ruiter- en menroute ‘Equidroom’. Ze is 24 kilometer lang, bestaat voor
95% uit onverharde wegen en gaat door de bossen en open velden van Bocholt en
Grote-Brogel (Peer). De route brengt je via de mooiste bospaadjes naar open vlakten, geurende velden en bomen in volle pracht. Elk seizoen is anders en nodigt uit
voor een ritje. De route is bewegwijzerd.
Een andere sterkte van Bocholt is het ruime aanbod aan gastvrije drink- en slaapgelegenheden voor ruiter/menner en paard + de aanwezigheid van een uniek
belevingsparcours. Dit parcours bestaat uit een slalomparcours voor menners +
een hindernissenparcours voor ruiters. Je kan dit terugvinden t.h.v. Reppel tussen
knooppuntnummers 63 en 64 van het Limburgs ruiter- en menroutenetwerk.
T.h.v. de Watermolen, op het netwerk zelf, kan je een mooie doorwaadplaats
terugvinden.

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 hier dagelijks 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!

Prijs:
Duur:
Aantal:
Open:

€ 25 tot € 35 pp (afhankelijk van de gekozen workshop)
Afhankelijk van de gekozen workshop
Max. 12 pers. per groep
Maandag t.e.m. vrijdag van 8u00 tot 17u00 - na reservatie tot op de dag zelf tot 10u00.

TIP! Ideaal te combineren met een hangmat-arrangement.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1.
Huur een hangmat bij de Luysmolen voor €3/hangmat. Je kan dan twee uur
genieten. Reserveren is niet nodig! (Er zijn 6 hangmatten beschikbaar!)
2.
Het Picknick-arrangement: Dit is voor 2 personen, je ontvangt een hangmat
en krijgt een lekker gevulde picknickmand van de Luysmolen mee! De prijs is € 30
per 2 pers. waarvan we ook weer €6 in de spaarpot van het natuurproject steken!
Je kan natuurlijk ook met meerdere personen komen en verschillende hangmatten
reserveren!
Enkel op reservatie!
3.
Groepsarrangement ‘Van bosbad tot hangmat’:
Je begint met een heerlijke wandeling met een verkenner van het Kempen~Broek
en ontdekt de natuur met al je zintuigen. Na de wandeling eindig je in de hangmatten om helemaal tot rust te komen! Deze activiteit kost € 80 voor een groep van
max. 20 personen.
Je kan hiervoor online reserveren via www.kempenbroek.eu/nl/verkenners.

De Luysmolen
Luysenweg 2
3950 Bocholt
Tel. 089 25 87 40
www.facebook.com/DeLuysmolen
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Het Arendsnest
Albert en Vicky Hollanders-Slegers zijn de trotse eigenaars en ontwerpers van de
romantische kijk- en wandeltuin ‘het Arendsnest’.
Het is prachtige tuin van ca. 8.000 m² met een bonte verzameling van een 2000-tal
planten, heesters en een grote natuurlijk ogende zwemvijver met beekloop. Tussen
de borders zijn er paadjes om volop te genieten van de geur en kleur van de planten. Verschillende terrassen geven de mogelijkheid om even te genieten van het
uitzicht en de rust.
De tuin is gelegen langs de Zuid-Willemsvaart, op wandelafstand van sluis 17 en
langs het Limburgs fietsroutenetwerk tussen de knooppunten 210 en 75 (NL).
Open:

Prijs:
Duur:

In juni dagelijks van 13u00 tot 17u00 (maandag en donderdag gesloten) en op zondag
van 10u00 tot 18u00.
In juli en augustus dagelijks van 13u00 tot 17u00 (donderdag gesloten) en op zondag van
10u00 tot 18u00.
Andere dagen steeds op afspraak!
€ 3 pp
Min. 1,5 uur

het Arendsnest
Romantische kijk- en wandeltuin
Kempenstraat 23
3950 Bocholt
Tel. 0475 21 93 38 - 011 74 64 88
slegers.vicky@gmail.com

De Watermolen
***Hotel/restaurant De Watermolen behoort tot één van de grootste hotels in Limburg. Het is gelegen in een rustige, sfeervolle omgeving waar je in alle luxe kan
genieten van je verblijf in Bocholt.
De Watermolen is een ideale vertrekplaats om te fietsen. Het hotel bevindt zich
langs het grensoverschrijdende fietsroutenetwerk en aan diverse andere fietsroutes. Het beschikt over een afsluitbare overdekte fietsenstalling, en over een eigen
fietsenverhuur.
De Watermolen is ook de geschikte vertrekplaats om te wandelen. Er zijn verschillende bewegwijzerde wandelroutes (ook in natuurgebieden) in de directe omgeving.
Ook het 15 hectare groot domein zelf leent zich uitstekend voor een wandeling.
Paarden en koetsen kunnen terecht op Het Helmushof. Zowel voor meerdaagse
arrangementen, als voor dagtochten is het een uitgelezen vertrekpunt.
Komt de visser in je boven of wil je je (klein-) kinderen leren vissen. Met zijn 13
forelvijvers is De Watermolen de perfecte plek om te genieten van het forelvissen.
Naast het vissen biedt het hotel nog een waaier aan van andere recreatiemogelijkheden, ook toegankelijk voor niet-gasten. Een greep uit het ruime aanbod:
Kegelen, biljart, poolbiljart, minigolf, petanque, sauna, darts, fietsverhuur.
Misschien een ideale combinatie met uw lunch of diner?
De Watermolen
Monshofstraat 9
3950 Bocholt (Reppel)
Tel. 089 48 00 00
Fax 089 46 14 58
info@de-watermolen.com
www.de-watermolen.com

Goolderheide
Actie, avontuur en spanning zijn hier de sleutelwoorden voor een onvergetelijke vakantie of gewoon een dagje uit. Familiepark Goolderheide bruist van de activiteiten
met om haar heen de prachtige natuur waar rust en bezienswaardigheden elkaar
voortdurend afwisselen.
Je kan zwemmen in de verwarmde openluchtzwembaden met maxi-waterglijbaan,
zonnen op het strand en zandkastelen bouwen, de kinderboerderij bezoeken of de
enorme speeltuinen veroveren. Sporten kan natuurlijk ook: tennis, volley, basket,
joggen, jeu de boules, minigolf, pingpong, fietscrossparcours, wandelen, vissen,
survivalparcours …
Tip: een fijne accomodatie voor een lunch/diner met kinderen in de groep!
Familiepark Goolderheide
Sport- en recreatiepark, camping, speeltuinen, visvijver, …
Bosstraat 1, 3950 Bocholt
Tel. 089 46 96 40
info@goolderheide.be
www.goolderheide.be

Bezoek per bus
Tijdens de rondrit met eigen touringcar kan je via een ervaren gids kennismaken
met de mooiste plekjes van Bocholt en de bijhorende geschiedenis.
Wat krijg je zoal te zien tijdens de rondrit:
•
De Damburg
•
De Watermolen
•
De pastorij van Reppel
•
De Windmolen
•
Het bosleerpad / watering Lozerheide
•
Het Beukenhof
•
Het Smeetshof
Prijs:
Duur:
Open:

€ 20 per gids (1 gids per bus)
Circa 2 uur
Dagelijks, mits tijdige reservatie

Mobiele kinderboerderij Snoezelboerderij
De mobiele kinderboerderij kan overal worden opgezet, zowel binnen als buiten. De
boerderij bestaat uit een stalletje met errond een ren van max. 100 m.
Indien de boerderij gehuurd wordt, komt er altijd een begeleider mee.
Deze dieren zijn aanwezig in de kinderboerderij: schapen, geitjes, kippen, eenden,
duiven, ganzen, konijnen, cavia’s en een ezel.
De snoezelboerderij is een ideale keuze voor vb. zorginstellingen, scholen en campings. Ze hebben veel soorten dieren die erg tam zijn en graag geknuffeld worden.
Dit zijn de gangbare huisdieren zoals: konijnen, cavia’s, kippen, duiven, tamme
ratten, ezels, geiten en schaapjes. Maar ook meer speciale dieren zoals: egels,
papegaaien, slangen, hagedissen, schildpadden ...
Het is een mooie ervaring om deze dieren vast te houden en te aaien. Dit gebeurt
uiteraard onder professionele begeleiding.
Voor tarieven en reservaties:

Verzorgingsbedrijf Uitheemse Diersoorten
Lillerbaan 74
3950 Bocholt (Kaulille)
Tel. 0031 610 146 198
vud@dieren-zorg.com
www.dieren-zorg.com
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Eten in Bocholt
Steeds op afspraak!

Restaurant / brasserie

Adres

Telefoon

E-mail

Capaciteit

La Finesse

Fabriekstraat 50

011-44 13 67

la.finesse@hotmail.com

60 + 30

‘t Landhuys

Hamonterweg 151

011-44 76 82

tlandhuys@hotmail.com
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Het Ketelke

Hamonterweg 185

011-44 64 03

Edendum

Kapelstraat 45

089-48 11 06

info@edendum.be

30

Zus & Zo

Kapelstraat 8

089-46 49 77

info@zusenzorestaurant.be

50+

De Watermolen

Moshofstraat 9

089-48 00 00

info@de-watermolen.com

200+

Bon Appetit (Italiaans)

Brugstraat 8

089 47 21 44

‘t Kerkpleintje

Reppelerweg 181

089-46 40 62

‘t Hoeveterras

Krokusstraat 1

089-47 33 12

Theater Café

Nevenplein 1A

011 53 86 67

info@theater-cafe.be

80

De Torenkruier

Dorpsstraat 45

0479 43 45 39

detorenkruier@gmail.com

50

Goolderheide

Bosstraat 1

089 46 24 70

info@goolderheide.be

200+

Bar Batoo

Passantenplein 1

089 25 70

De Luysmolen

Luysenweg 2

089 25 87 40

30

De Koffiekelder

Kaulillerweg 6

089 84 23 00

30

Koffiebar De Mok

Nevenplein 13

011 19 60 90

49

30-50

30
info@kerkpleintje.be

80 + 60
50+ (zomer)

Sluitingsdagen

Groepsmenu (3-gangen)

maandag-dinsdag-woensdag en donderdag
op afspraak

vanaf € 18 pp

maandag t.e.m. donderdag
maandag-dinsdag
dinsdag-woensdag
maandag t.e.m. woensdag
/

vanaf € 20 pp - broodbuffet vanaf € 13,50 pp - diverse
molenaarsbuffetten

/
maandag-dinsdag

vanaf € 18 pp - buffetten vanaf € 20 pp

maandag t.e.m. donderdag
maandag
maandag-dinsdag

vanaf € 20

/

vanaf € 15 pp - broodbuffet vanaf € 10 pp

dinsdag-woensdag
steeds op afspraak

enkel ontbijt + broodbuffet

steeds op afspraak

broodjes, broodbuffet, kaasbuffet, buffet fijne vleeswaren

dinsdag-woensdag
steeds op afspraak

broodjes, croques, ... (de kleine keuken)

Reservatie - annulatie
In functie van de tijd die jouw groep kan besteden, kies je één of meerdere onderdelen.
Je maakt dus gewoon je keuze uit het aanbod en wij zorgen voor de rest. Iedere groep
is immers anders en wij zijn bereid om samen een programma op maat samen te stellen.
Enkele mogelijke voorbeelden van een dagprogramma:
- Start met tasje koffie/thee en cake in de Watermolen
- Met de gehuurde fiets naar Bocholt voor een bezoek aan het Brouwerijmuseum
- Lunch in een van de Bocholter horecazaken
- Per fiets naar de Sevensmolen in Kaulille voor een rondleiding
- Per fiets naar de Alpacaboerderij: ontvangst met een drankje en versnapering +
korte rondleidng en een spel boerengolf
- Bezoek Beeldentuin Vaesen
- Per fiets terug naar de Watermolen voor een diner of buffet
- Start met tasje koffie/thee en cake in Goolderheide
- Start gegidste busrondrit
- Lunch bij ‘t Kerkpleintje
- Bezoek Torenverplaatsingsmuseum + gegidste wandeling door Bocholt
- Terug naar Goolderheide voor diner of broodbuffet
- Ontvangst in de Luysmolen
- Start gegidste wandeling in St.-Maartensheide & de Luysen
- Lunch bij Farmfun
- Start teambuildingsactiviteit bij Farmfun
- Diner bij een van de Bocholter horecazaken
- Ontvangst met koffie en thee
- Koets- of huifkartocht door de Bocholter bossen
- Lunch in een van de Bocholter horecazaken
- Vissen in de Watermolen
- Gegidste wandeling doorheen de Abeekvallei
- Diner in een van de Bocholter horecazaken

Hoe vroeger je reserveert, hoe beter natuurlijk. Voor de goede gang van zaken is het raadzaam
dat je minstens 20 dagen vooraf reserveert. Je reservatie wordt door ons per mail bevestigd. Alle
kosten worden op de dag zelf afgerekend, tenzij anders overeengekomen.
Het aantal deelnemers kan slechts tot 5 werkdagen voor het geplande bezoek worden gewijzigd.
Indien dit niet gebeurt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
De dienst Toerisme, alsook de gidsen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Eventuele prijswijzigingen worden duidelijk gecommuniceerd bij
reservatie.
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1. Alpacaboerderij
2. FarmFun
3. Bocholter Brouwerijmuseum
4. St.-Laurentiuskerk + Torenverplaatsingsmuseum
5. Sevensmolen
6. Beeldentuin Vaesen
7. Hoeve de Gele Hoek
8. De Bosschel
9. De Luysmolen
10. PVL
11. Het Arendsnest
12. De Watermolen
13. Goolderheide
14. Mobiele kinderboerderij
15. JustBee
16. The Legacy Ranch

Voor info en reservaties:
Dienst Toerisme
Dorpsstraat 16
3950 Bocholt
089 20 19 30
toerisme@bocholt.be
www.bocholt.be

