FIETSHAPPENING IN DE ANTWERPSE KEMPEN

ZONDAG 28
AUGUSTUS 2022
www.schakel.be
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De Schakel, de plezantste afsluiter van de zomervakantie!

Au Grand Bonheur
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Hoe schakelen?
Je meldt je tussen 8 uur en 14 uur aan bij een hut naar keuze waar je wil vertrekken.
Na het betalen van 5 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot 12 jaar, krijg je een appel, een wafel,
een dagfolder met de routekaart, een inschrijvingskaart en ben je verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. De
kinderen krijgen daar bovenop nog een leuk gadget.
Tip 1: Je kan best zelf vooraf een route uitstippelen aan de hand van de routekaart en de afstandentabel. Zie
verder in deze brochure.
Tip 2: Het is aangeraden om ook onze website te raadplegen: www.schakel.be Als je daar op de naam van een
hut drukt, verschijnen tientallen mogelijke routes vanuit die hut.
Als je dit op voorhand niet gedaan hebt, geen erg, onze route-coördinatoren helpen je graag op weg. Er zijn in
elke hut stripjes voorhanden van elke mogelijke route vanuit die hut. Er zijn routes mogelijk vanaf 25 km tot
meer dan 100 km.
Nu kan je vertrekken. Bij het buitenrijden van de hut hangt een bord waar de richtingen op aangeduid staan.
Je volgt de groene of rode pijlen. De rode pijlen duiden de buitenroute aan. De routes zijn in twee richtingen
afgepijld. Wel goed op de borden letten als de routes splitsen.
In elke hut is de hutverantwoordelijke te herkennen aan de gele polo. Je kan hier terecht voor problemen,
suggesties, opmerkingen, tips …
Belangrijk: op het einde van je fietsroute geef je de inschrijvingsstrook af in de laatste hut en zo maak je kans
op één van de waardevolle prijzen uit onze prijzenpot van duizenden euros!!!
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De Schakel 2022

Zondag 28 augustus 2022. Inschrijven van 8 tot 14 uur. Controleposten open tot 18 uur.
In de Antwerpse Kempen. Starten kan in 45 hutten.
In elke Kempenhut is die dag animatie en een rijkelijk aanbod om de honger te stillen en
de dorst te laven
Prijs
Deelname kost € 5,00 voor een volwassene en € 1,00 voor kinderen tot 12 jaar.
Verzekering Elke deelnemer is verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen.
Extra
Bewaar de deelnamekaart goed. Bij verlies krijgt u geen nieuwe. Bij aankomst krijgt u een
kaart met verschillende gratis kortingsbonnen.
Info
www.schakel.be

Start- en Controleplaatsen

Afstandentabellen

Naam Hut

Adres hut

Gemeente

Controlepost

Willibrordushut
Teljoorlekkershut
Enclavehut
Kruierhut
Vlierbeshut
Pompiershut
Bonenpikkershut
Campinahut
Kermishut
Doolhofhut
Heiknuitershut
Louis Neefshut
Boerenkrijghut
Stoetershut
Hertberghut
Pallieterhut
Pompoenpapetershut
Dennenhut
Dahliahut
Sint-Janshut
Aardbeienhut
Kattenhut
Landlopershut
Ambiancehut
Kristalhut
Keizer Karelhut
Koperhut
Tuttershut
Zweepes Venhut
Krombendershut
Pierenhut
Kortorenhut
Cementzakkenhut
Bokkenhut
Norbertushut
Binkenhut
Peggershut
Kasteelhut
Vossenhut
Schildershut
Molenhut
Trappistenhut
Vagebondhut
Einhovenhut
Smokkelaarshut

Stationstraat 57
Wampenberg
Molenbaan
Bevrijdingsstraat 1
Pastoriestraat
Ambachtslaan 10
Kerkdreef 6
Zanddijk 62A
Oosterloseweg 75
In de buurt van Rundsvoort 47
Kemeldijk
Poeyelhei
Herenthoutseweg 118
Bergense Steenweg 63
Averbodesesteenweg 2B
Kapelaniestraat 13
Duineneind 6
Lindestraat 15, Vorst-Meerlaar
Kruisdreef 1
Kerkweg 22
Werkhovensestraat 1
Heuvelstraat 3
Zwart Goor
Milostraat 13
Hof van ’t Rauw, Kiezelweg 181
Teunenberg
Lichtaarseweg 129
Heistraat
Oude Arendonkse Baan 73
Aarle 33
Jachtweg 27
Sportpak Vossekot, Geeneind 15
Kerkdreef, Sint Jozef
OC ‘t Centrum Dorpsstraat 73
Geneinde 48/1
Graatakker 104
Hoogstraat
Oostakker 1
Sint-Jozefstraat 41
Vlimmersebaan 4
Torenstraat 12/Koning Albertstraat
Antwerpsesteenweg 378
Poeleinde
Einhoven
Oud Baan

Alphen
Arendonk
Baarle-Hertog
Balen
Beerse
Brecht
Chaam
Dessel
Geel-Oosterlo
Geel Ten Aard
Geel-Winkelomheide
Gierle
Herentals
Herenthout
Herselt
Hulshout
Kasterlee
Laakdal
Loenhout
Lommel-Kerkhoven
Meer
Meerhout
Merksplas
Mol-Millegem
Mol-Rauw
Olen Centrum
Olen Sint-Jozef
Olmen
Oud-Turnhout
Poppel
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Sint Lenaarts
Tongerlo
Turnhout
Vlimmeren
Vorselaar
Vosselaar
Wechelderzande
Weelde
Westmalle
Wortel
Zoersel
Zondereigen

Zoersel
Westmalle
Brecht
Loenhout
Meer
Chaam
Alphen
Poppel
Weelde
Ravels
Arendonk
Dessel
Mol-Rauw
Lommel-Kerkhoven
Olmen
Meerhout
Laakdal
Herselt
Hulshout
Herenthout
Vorselaar

Richting

Controlepost

KM

Controlepost

Westmalle
Brecht
Loenhout
Meer
Chaam
Alphen
Poppel
Weelde
Ravels
Arendonk
Dessel
Mol-Rauw
Lommel Kerkhoven
Olmen
Meerhout
Laakdal
Herselt
Hulshout
Herenthout
Vorselaar
Zoersel

11,00
10,00
8,50
11,00
16,00
7,50
6,50
11,00
6,50
14,00
11,00
12,00
10,50
11,00
7,50
10,50
14,00
15,00
11,50
13,00
9,50

Wortel
Wortel
Baarle-Hertog
Baarle-Hertog
Baarle-Hertog
Baarle-Hertog
Baarle-Hertog
Baarle-Hertog
Zondereigen
Zondereigen
Merksplas
Merksplas
Merksplas
Beerse
Beerse
Beerse
Beerse
Rijkevorsel
Rijkevorsel
Rijkevorsel
Vlimmeren
Vlimmeren
Vlimmeren
Vlimmeren
Vlimmeren
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout
Oud-Turnhout
Retie
Retie
Retie
Retie
Retie
Sint-Lenaarts
Sint-Lenaarts
Sint-Lenaarts
Sint-Lenaarts
Sint-Lenaarts
Gierle
Gierle
Gierle
Gierle
Gierle
Wechelderzande
Wechelderzande
Mol-Millegem
Mol-Millegem
Mol-Millegem
Mol-Millegem
Mol-Millegem
Balen
Balen
Balen
Balen
Geel-Ten aard
Geel-Ten aard
Geel Winkelomheide
Geel Winkelomheide
Geel Winkelomheide
Geel Oosterlo
Geel Oosterlo
Tongerlo
Tongerlo
Tongerlo
Tongerlo
Olen Centrum
Olen Centrum
Olen Centrum
Sint-Jozef Olen
Sint-Jozef Olen
Sint-Jozef Olen
Herentals
Herentals
Herentals
Meer
Meer

Richting Controlepost

Sint-Lenaarts
Chaam
Weelde
Zondereigen
Wortel
Chaam
Alphen
Poppel
Wortel
Weelde
Zondereigen
Rijkevorsel
Wortel
Vosselaar
Vlimmeren
Merksplas
Rijkevorsel
Westmalle
Sint-Lenaarts
Wortel
Gierle
Zoersel
Westmalle
Rijkevorsel
Wechelderzande
Zondereigen
Baarle-Hertog
Merksplas
Gierle
Ravels
Weelde
Oud-Turnhout
Vosselaar
Kasterlee
Ravels
Arendonk
Kasterlee
Arendonk
Kasterlee
Geel Ten Aard
Dessel
Oud-Turnhout
Brecht
Loenhout
St.-Jozef Rijkevorsel
Wortel
Westmalle
Vosselaar
Vorselaar
Wechelderzande
Herentals
Kasterlee
Vorselaar
Zoersel
Dessel
Mol-Rauw
Geel Ten Aard
Olmen
Meerhout
Mol-Millegem
Lommel-Kerkhoven
Mol-Rauw
Olmen
Sint-Jozef Olen
Kasterlee
Laakdal
Meerhout
Geel Oosterlo
Olen Centrum
Laakdal
Herselt
Hulshout
Olen Centrum
Geel Oosterlo
Herentals
Hulshout
Herenthout
Herentals
Olen Centrum
Kasterlee
Herenthout
Vorselaar
Zoersel
Wortel
Baarle-Hertog

KM
13,00
16,50
8,00
7,50
14,00
10,50
6,00
10,00
8,50
13,00
9,00
13,00
12,50
5,00
8,00
12,00
6,50
12,00
9,00
12,00
9,50
10,50
10,50
6,50
10,00
14,00
14,00
12,50
12,00
12,00
14,00
5,00
7,00
15,00
9,50
8,00
13,00
10,50
10,00
14,00
7,00
13,00
6,00
9,00
9,00
13,00
11,00
10,00
10,50
11,50
13,00
12,00
6,00
7,00
13,00
15,50
11,00
13,00
13,50
10,50
11,00
10,00
8,00
8,00
9,00
9,50
8,50
5,50
12,50
11,00
11,00
10,00
7,00
8,50
10,00
12,00
10,00
7,50
8,50
13,00
8,50
8,00
9,50
10,00
17,00
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LOGEREN

bij landgenoten in Frankrijk

LA MANUFACTURE

IN DE ARDECHE (FRANKRIJK)

Een verblijf van een week voor 2 personen ter waarde van 750€, echter
niet opneembaar tussen 15 juli en 15 augustus … verder naargelang
beschikbaarheid!
www.ardechemanufacture.eu/nl/
La Manufacture is een gerestaureerde zijde-spinnerij, gelegen midden
in een beschermd natuurgebied: ‘Le Parc regional des Monts
d’Ardèche’! Ver weg van de toeristische drukte.
U wordt ontvangen door de Vlaamse mevrouw Deylgat en logeert in
een luxe-loft. Of u een natuurliefhebber, een avonturier of familiemens
bent, er is hier voor iedereen wat te doen..

LA CLÉ D’ALSACE

IN DE ELZAS (FRANKRIJK)

Een verblijf van een week voor twee personen. Men kan een keuze maken
om te verblijven in onze B&B of in een gîte. Waarde: 600 euro.
lacledalsace.com
In de regio van de Elzas, omringd door de bergketen van de Vogezen,
vindt u onze Bed & Breakfast. In het hart van Sainte-Marie-aux-Mines
is dit herenhuis uit 1834 omgebouwd tot een B&B met kamers en
vakantieappartementen.
Ons unieke en echte doel is om de perfecte plek te vinden om de
betekenis van wellness te ontdekken en uw vakantie onvergetelijk te
maken.
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AU GRAND BONHEUR

IN DE GARD/ARDECHE (FRANKRIJK)

LES TROIS COLLINES

DORDOGNE (FRANKRIJK)

Verblijf van 7 nachten in onze chambres d’hôtes ter waarde van 665 euro.
www.augrandbonheur.eu

Verblijf van 5 nachten in Chambres d’hôtes ter waarde van 500 euro.
www.lestroiscollines.eu/

Gezellige B&B bij Luc en Karin met 5 charme kamers met (h)eerlijke
chambres d’hôtes , samen aan 1 gezellige tafel. Je kan hier heerlijk
ontspannen of zalig genieten van het verwarmde zwembad, rustig
kuieren op de zuiderse marktjes en gezellige oude stadjes, of gewoon
wandelen, fietsen, auto- of motorrijden in de prachtige natuur.

Les Trois Collines is gelegen op één van de mooiste plekjes in de
Dordogne, bovenop een heuvel met een schitterend uitzicht op de
vallei. Alle 5 de kamers zijn op de begane grond en beschikken over
een eigen terras. In de grote tuin vind je meerdere terrassen, een
verwarmd zwembad en een petanquebaan. Een oase van rust en toch
vlakbij de bezienswaardigheden die deze streek typeren.
Kom het zelf ontdekken en geniet, mede dankzij de aangeboden Table
d’Hôtes van een héérlijke vakantie.

ANIMATIE 2022
ALPHEN: WILLIBRORDUSHUT

BAARLE-HERTOG: ENCLAVEHUT

Samen met Chaam zorgen we voor een
aangenaam ommetje in Nederland met mooie
verbindingen naar Poppel, Meer, Wortel en
Baarle-Hertog. We zullen er voor zorgen dat
je niet op je honger of dorst zal moeten
zitten.

In onze enclave-gemeente kan je terecht voor
een uitgebreide horecavoorziening zowel
voor de hongerigen als voor de dorstigen. In
beide categorieën kan je kiezen voor koud of
warm. Dit alles zal constant ondersteund
worden met (live) muziek wat het aangenaam
verpozen zeer zeker zal bevorderen.

ARENDONK: TELJOORLEKKERSHUT
Genieten van een verfrissend drankje en een
hartig hapje, maar ook een kijkje nemen in de
Toremansmolen van 1809 en het recent
vernieuwde heem- en sigarenmakersmuseum,
het kan allemaal tijdens je stop aan de
Teljoorlekkerhut.

BALEN: KRUIERHUT
Voor de muzikale omlijsting doen we een
beroep op een plaatselijke DJ die gezellige
sfeervolle muziek zal brengen. Ook aan de
innerlijke mens wordt gedacht: frisdranken
en een aantal biersoorten, koffie, thee met
taarten en dan is er nog de foodtruck

Snacktastic met overheerlijke snacks zoals
broodje curryworst of braadworst, bicky
burger enz.

BEERSE: VLIERBESHUT
Schakel meets Juniorjam. Vanaf 8u ’s morgens
verwelkomen we de Schakelaars met een
geurend kopje koffie of iets straffers op
wellicht het gezelligste terras van de
Kempen. Vanaf 13u30 vat het middagprogramma aan met tal van kinderattracties,
grimeurs, live optredens, kinderdisco,
buikschuifbaan en andere springkastelen.
Ben je eerder het genieterstype? Neem dan
gerust een cocktail of streekbiertje .

LOGEREN

in eigen streek
Deze B&B’s schenken
een overnachting als prijs voor De Schakel.
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B&B DE OUDE BERG

BED OP DE RETH

Bij boeking van 1 nacht met ontbijt voor 2 personen een tweede nacht
gratis ter waarde van 126 euro.
www.deoudeberg.be

Gratis overnachting met ontbijt voor 2 personen ter waarde van 90 euro.
www.bedopdereth.nl

B&B De oude berg. Vieille Montagne (ouwe berg) (nu Nyrstar) de
zinkfabriek is een begrip in Mol-Wezel. Het toneelstuk “Groenten uit
Balen” van Walter Van den Broeck speelt zich hier af. Onze B&B: klein,
simpel, bio, back to basic: zelf gebakken brood, bio-eitjes, degelijke
kamers, gratis fietsen, … Niets dan lof horen we.

BRECHT: POMPIERSHUT
Hier is er plaats voor groot en klein. Voor
boterhammen met spek, muziek en
ambiance. Traditiegetrouw werken we samen
met Brandweer Brecht die tijdens haar
opendeurdag demonstraties geeft en een
drank- en snackstand verzorgt. Zij vieren dit
jaar tevens hun 120-jarig bestaan. Politie
Voorkempen zal ook dit jaar gratis fietsen
komen labelen van 09.30 tot 16.00 uur.

CHAAM: BONENPIKKERSHUT
Tegenover de Pelicaenhoeve staat het
hoenderhok met het Chaams Hoen, dat
gebouwd is bij de opgemetselde
fundamenten van de schuurkerk, welke de

Bed op de Reth is een comfortabele bed and breakfast met 4 kamers,
alle met een eigen douche en wc. Er is een serre en ruime huiskamer
met keuken en buiten een terras. Deze B&B ligt op de grens met
België in een landelijke omgeving. Fiets- en wandelroutes voor de
deur. Baarle-Nassau-Hertog heeft veel winkeltjes en gezellige
restaurants. Als u tot rust wilt komen bent u hier aan het juiste adres!

katholieken hebben gebruikt voor hun
erediensten gedurende de Hervorming in de
periode van 1643 tot 1842. Deze schuur,
welke tot de Pelicaenhoeve behoorde, was
door de Norbertijner monniken van de abdij
van Tongerloo beschikbaar gesteld.De
Chaamse Foto Club zal de mooiste foto's
tonen, die de leden de voorbije periode
hebben gemaakt. Ook foto's van hun
expositie van mei 2022 én de winnende
foto's zijn kunt u bezichtigen. Deze expositie
kunt u gedurende de dag bekijken in de
Vlaamse schuur van de Pelicaenhoeve aan de
Kerkdreef in Chaam.
In de namiddag zal de Chaamer Kapel enkele
malen een optreden verzorgen.

DESSEL: CAMPINAHUT
Op de tonen van zomerse muziek verzorgd
door een lokaal dj-talent “Bas Diaz” kan je in
het café of op het terras met uitzicht op het
strand en de vijvers, genieten van een drankje
of smullen van lekkere “strandfritjes”. Voor
andere versnaperingen staat foodtruck
Mercekes opgesteld. De kinderen kunnen
zich naar hartenlust uitleven in de nieuwe
speeltuin.

GEEL OOSTERLO: KERMISHUT
In onze feesttent word je volledig ondergedompeld in de kermissfeer. In de loop van de
namiddag zorgen enkele blaasorkesten er
voor de nodige ambiance. Op de kermis kan

PARTNERS DE SCHAKEL SLAAN HANDEN IN MEKAAR

l
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3 dagen fietsen
in Brabant (NL)
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RETIE/ARENDONK – Twee partners van De Schakel – reisorganisatie Happy Weekends
uit Retie en Onderox Magazine/Lekkertrappen met thuisbasis Arendonk – slaan de
handen in mekaar om je de komende maanden een fantastische fietservaring te
bezorgen. Vanuit een uitstekend 4-sterrenhotel in Helmond (bij Eindhoven) ga je drie
dagen fietsen of wandelen. ’s Avonds wacht je een heerlijk 3-gangenmenu, een zalig
bed en ’s morgens een overvloedig ontbijtbuffet.
Onderox bestaat 20 jaar en dat moet worden gevierd. Onder de noemer Lekkertrappen/Lekkerstappen biedt
het beste magazine van de Kempen ook fietsroutes en wandelingen aan vanuit lokale horecazaken. Dat het
feestprogramma ook een fiets- en wandelarrangement zou omvatten, stond in de sterren geschreven.
Reisorganisatie Happy Weekends uit Retie specialiseert zich in fiets- en wandelvakanties. Op vraag van het
magazine ontwikkelden ze een ‘Feestdeal 20 jaar Onderox’ in Nederlands Brabant, een prachtige fiets- en
wandelregio.

ANIMATIE 2022
je terecht voor lekkere frietjes of
smoutebollen.

GEEL TEN AARD: DOOLHOFHUT
Onze hut is helemaal nieuw. Waarom de
naam Doolhofhut? Gewoonweg omdat we
tegen augustus onze gekende maïsdoolhof
hebben uitgewerkt. Je geraakt er wel in,
maar hoe kom je er weer uit met al die
gangetjes. Een sportieve uitdaging die zowel
jong als oud zal bekoren. Voor onze
Schakelaars geven we een korting van 20%
op de prijs van de doolhof en kinderen tot 6
jaar mogen gratis binnen. Nadien kan je
genieten van al het lekkers op ons terras.

GEEL WINKELOMHEIDE: HEIKNUITERSHUT

gevarieerde muziek.

We verwelkomen iedereen met vrolijke
carnavalsmuziek, ambiance verzekerd. Proef
ons Heiknuitersbier, verder bieden wij ook
koffie met taart of een kom verse soep met
een boterhammetje. Voor wie een hongerke
heeft is er een eetstand. We hebben voor de
kleinsten een kleine speeltuin en een babbelplaats voor de groteren.

HERENTALS: BOERENKRIJGHUT

GIERLE: LOUIS NEEFSHUT
Tussen de geurende dennenbomen even
afstappen en genieten in onze no-nonsense
hut: Kempense gemoedelijkheid en gastvrijheid. Je komt hier niets te kort en dj Gui
houdt er de hele dag de moed in met

In de schaduw van het VC Herentals-stadion,
aan de Herenthoutseweg, kan u op ons
zomerterras, (bij slecht weer in de kantine)
genieten van een hapje en een drankje.
Onze mensen staan de ganse dag paraat om
u te helpen bij eventuele problemen, vragen
of ongemakken.
Een DJ zal u even laten wegdromen naar lang
vervlogen tijden op muziek van weleer.
Elektrische fietsen kunnen opgeladen
worden.
Tot in de boerenkrijghut.
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ongeveer 15
-wandelingen van
+ 3 Lekkerstappen
id tot inkorten
km, met mogelijkhe
tot 60 km
-fietstochten van 50
+ 3 Lekkertrappen
e rox
+ een aperitief on th
rstappenkkertrappen/Lekke
Le
+ 3 stempels op de
de
ar
e je meedingt na
spaarkaart waarme
hoofdprijzen
ntie per kamer
+ een Onderox-atte
+ verblijfsbelasting

PRIJZEN

€ 229 p.p. op
een 2-persoons
kamer
en € 299 p.p.
op een singleka
mer.
Dagelijks te re
serveren tot 30
december 2022
basis van besc
op
hikbaarheid in
het hotel. Je vo
fietsroutes en
lg
t de
wandelingen op
basis van de
routebeschrijvi
ngen (knooppu
nten), die je on
bij aankomst in
tvangt
het hotel.

n, lunches en
n de overige dranke
Niet inbegrepen zij
enbare
l. Er is een gratis op
parking bij het hote
parking op 500m.

INFO EN RESERVATIE
De Feestdeal 20 jaar Onderox is exclusief te boeken
bij reisorganisatie
Happy Weekends
Geelsebaan 3, B – 2470 Retie
tel. +32 (0)14 75 71 16
info@happyweekends.be | www.happyweekends.be.

HERENTHOUT: STOETERSHUT

HULSHOUT: PALLIETERHUT

Er zal ruimschoots voldoende voorzien zijn
om het innerlijke met warm of koud te
versterken. En uiteraard zal er leuke (live)
carnavalsmuziek uit de muziekboxen klinken.
Ook zullen de oude volksspelen weer van de
partij zijn, net als een springkasteel voor de
kleintjes. Alaaf, alaaf, alaaf !

Orkest The Spirits speelt van 13 u tot 17u.
Pallieter is nooit ver weg hier helemaal in het
zuiden van het Schakelgebied. Kom ons eens
bezoeken hier?

HERSELT: HEIBERGHUT
Dit jaar passeren de Schakelaars het mooie
Blauberg, een dorp gekend om zijn band met
de Vlaamse schrijver Willem Elsschot. Geniet
van de rust, stilte en groene omgeving bij een
lekker streekbiertje of een koffie met taart.

KASTERLEE: POMPOENPAPETERHUT
In de Pompoenpapetershut in Kasterlee
(waar sinds dit jaar de markt volledig is
vernieuwd ) kan je terug komen genieten van
enkele lekker plaatselijk biertjes van de
Kastelse Biervereniging en een lokale
brouwer uit Geel (vb. Witte Madam,
Pompoen, Roose van Thielen en Vliet …)
Zeggen deze lokale bieren u niets?! Dan moet
u zeker eens komen proeven! Kent u ze wel,

dan zijn we ervan overtuigd dat u Kasterlee
niet links laat liggen! Wenst u snel iet te eten
kan dit ook door vb. een croque monsieur!
U zal Kastel zeker smaken met een belangrijke nadruk op smaken … Om nog extra sfeer
te krijgen zal er bijkomend een lokale
muziekgroep zijn die voor iedereen wat zal en
kan spelen.

LAAKDAL: DENNENHUT
TPC Laakdal, de grootste sportclub van de
gemeente Laakdal, is gelegen op het sportcomplex ‘De Vloed’. Naast tennis en padel
ook thuis van een rugbyclub, chiro,
voetbalclub en hondenschool. Het sportcomplex ligt letterlijk op een kruispunt met
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binnenspeeltuin

& brasserie

Kom je m
ravoenee
?

ORIGINEELSTE
LASERGAME ARENA
VAN BELGIE & NEDERLAND.

es
1 adrplezier

el
dubb

Reservaties elke dag mogelijk van 10u tot 00u

!!

www.degarage-turnhout.com

www.rafenotje.be
fb.com/rafenotje

014 49 11 22
info@rafenotje.be

Otterstraat 187

2300 Turnhout

info@degarage-turnhout.com
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verschillende fietsroutes ook om Limburg te
verkennen. De club neemt al sinds 2018 deel
aan De Schakel en biedt naast een gezellig
terras ook een versnapering aan en een kans
om te proeven van tennis en padel.

omverblazen door onze creativiteit en
energie! Onze ontwerpers geven je graag een
woordje uitleg. Uiteraard ben je meer dan
welkom op ons terras .

LOENHOUT: DAHLIAHUT

Het is de eerste keer dat we met onze hut
meedoen met de Schakel. Om onze hut te
bereiken dien je wel de provinciegrens met
Limburg even over te steken. Bij mooi weer
plaatsen we een springkasteel en is er ook
een speeltuintje terwijl er vrolijke live muziek
zal weerklinken van onze accordeonclub.
En hoe kan het ook anders: wij serveren
overheerlijke Limburgse vlaai met koffie, thee
of ander lekkers.

Uniek tijdens de Schakel, een bezoek aan
onze bouwtent waar ijverig door onze
vrijwilligers aan een corsowagen. Buurtschap
Westhoek werkt er aan een praalwagen van
16 meter lang, 5 meter breed en 8 meter hoog,
welke op 9 en 10 september door een 200-tal
mensen wordt ingekleurd met 300.000 dahliabloemen. Kom zelf waarnemen hoe zo’n
corsowagen juist tot stand komt en laat je

LOMMEL-KERKHOVEN: SINT-JANSHUT

MEER: AARDBEIHUT
Wij zijn weer terug van weggeweest. Heel
wat jaartjes geleden kon je bij ons terecht in
de Aardbeihut. Nadien heeft Meersel-Dreef
onze taak overgenomen. Met spijt in het hart
hebben deze mensen laten weten dat ze dit
niet meer konden bolwerken en nemen we de
draad opnieuw op. Hierdoor kunnen er weer
een aantal mooie routes gemaakt worden
vanuit Loenhout, Wortel, Baarle-Hertog en
Chaam. Voor die twee laatste moet je wel
even de grens oversteken. Voor de rest zullen
we de Schakelaars zeker in de watten leggen!

MEERHOUT: KATTENHUT
Als versnapering bieden wij croques aan en

Joepie,

ik heb een fiets gewonnen

voor de kinderen

Zou jij net zoals Seppe een spiksplinternieuwe fiets willen winnen?
Dat kan. Je hoeft daarvoor enkel maar mee te rijden met
De Schakel. En weet je wat tof is? Kinderen kunnen voorop rijden
om de ouders de weg te wijzen want je moet enkel maar de pijlen
volgen van hut tot hut. Als je daar aankomt kan je gaan ravotten in
de speeltuin of op een springkasteel, of verdwalen in de doolhof of
lekker stoeien in de hooibalenspeeltuin, of …
Als je de fiets met een waarde van 400 euro wint, mag je die zelf
gaan kiezen bij Fietsen Mast in Mol want zij sponsoren een groot
deel van de fiets en De Schakel doet de rest.

Wie kleurt de mooiste tekening? Wie
wint één van de 5 speelgoedbonnen
van 25 euro? Wij weten het niet.
Misschien ben jij het wel!!!
Wat moet je daarvoor doen?
Vraag aan je papa, mama, nonkel,
tante, oma, opa … om één van de
twee tekeningen te downloaden of je
kan het misschien zelf wel. Je vindt
ze op onze website www.schakel.be

We zijn een fietsen speciaalzaak van A tot Z.

K L E U R
WEDSTRIJD

Tijdens de dag van de Schakel geef
je jouw kleurplaat af in een van de
startplaatsen.
Per leeftijdsgroep zal de jury de
beste kleurplaat kiezen.
Als je meefietst heb je nog een extra
kans om een nieuwe fiets of één van
de 17 speelgoedbonnen van 25 euro
te winnen. Verder kan je ook 1 van
de 10 abonnementen van de
binnenspeeltuin Raf & Otje in
Turnhout winnen. (waarde 75 euro
per stuk)
Als je tijdens de vakantie niet weet
wat te doen, is dit toch wel moeite,
niet?

In onze zaak beschikken we over
kinderfietsen, hybride-en
stadsfietsen, elektrische fietsen,
moutainbikes en racefietsen.
We bieden ook een ruim
assortiment fietsaccesoires aan
en zullen onze medewerkers je
graag bijstaan voor herstellingen
of verdere inlichtingen.
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Fietsen Mast
Milostraat 10
2400 Mol-Millegem
www.fietsenmast.be

Kleuren en
fietsen …
een mooi
tijdverdrijf!!!

bij goed weer ook ijsjes. Als drank hebben wij
speciaal een trappistenbar met een zestal
diverse soorten. In de voormiddag kan men
de harmonie St. Jorisgilde beluisteren. Rond
14 uur optreden van het percussie-ensemble
Kdoem. De muzikanten van onze jeugdafdeling zullen enkele nummers brengen. En
tussendoor speelt een organist heel leuke
herkenbare Vlaamse liedjes.

MERKSPLAS: LANDLOPERSHUT
Dit jaar vind je ons op het mooie domein
Zwart Goor in Merksplas. Kom eens kennismaken? Je kan je Schakel starten met een
heerlijk ontbijt (8.00 - 10.00 uur). Vooraf inschrijven via toerisme.merksplas@gmail.com.

Betalen de dag zelf: 10,00€ p.p.. Ontbijt kan
ingepakt worden om het onderweg als lunch
te gebruiken! Heel de dag live muziek en voor
de kinderen animatie ( springkasteel e.d.).

MOL MILLEGEM: AMBIANCEHUT
Op ons gezellige terras wordt verse soep,
broodje frikandel, taart en frisco geserveerd.
Je kan er genieten van verfrissende dranken
of lekkere streekbieren tijdens verschillende
live optredens. Er is animatie voor de
kleintjes met een springkasteel.

MOL RAUW: KRISTALHUT
In de enige echte Rauwse Zomer Hofbar
geniet je van heerlijke dranken,

huisgemaakte cocktails én mocktails.
Overgoten met een sausje van zwoele muziek
en allerlei activiteiten. Geen grootse dingen,
gewoon pure Kempense Gezelligheid! Je gaat
bij ons zeker niet met honger verder: heerlijke
barbecue, tussen 11.30 en 14 uur (geen
reservatie nodig, gewoon aanschuiven),
tapasplankje, hotdog uit het vuistje of voor de
kleine hongereen nachoschotel met
jalapeños .

OLEN CENTRUM: KEIZER KARELHUT
De Kon.Fanfare ‘De Verbroederde Vrienden’
zorgt ook dit jaar weer voor huisgemaakte
frikandellen met kriekenspijs, pensen met
appelmoes, spek met eieren, broodjes kaas

Geschiedenis van
De Moedige Supporters en de Krawatencross
De club, De Moedige Supporters, werd opgericht in 1976.
Vanaf de opstart van de club was het de bedoeling om
jonge renners financieel te steunen. Om dit te kunnen
verwezenlijken werden er wielerwedstrijden en veldritten
ingericht, eerst aan het Zavelkot in Lille onder de vlag
van De Moedige Veldrijder en nadien in de Lilse Bergen.
In 2004 mochten we het BK organiseren. Dat was een
mijlpaal in de geschiedenis van de club.
In 2016 werd er voor de tweede maal een BK veldrijden
georganiseerd. Ruim 25.000 mensen maakten dit live
mee. De Krawatencross is ondertussen een klinkende en
gewaardeerde naam geworden in het veldritwereldje.
Momenteel zijn er een 20-tal jonge, talentvolle renners
aangesloten bij de Moedige Supporters. De Krawatencross, onze enige bron van inkomsten, zorgt ervoor dat
wij hen na 50 jaar nog altijd een financiële bijdrage
kunnen bieden.
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Ondertussen heeft Lille en omstreken al heel wat
wereldkampioenen opgeleverd. Ligt het aan het zand, de
lucht, de mentaliteit??? Wie zal het zeggen?
Het begon al met Paul Herygers (Wereldkampioen in
1994), nadien kwam Erwin Vervecken (Wereldkampioen
in 2001, 2006 en 2007). Ook Sanne Cant liet van zich
horen bij de dames (Wereldkampioen in 2017, 2018 en
2019). En tot slot het goudhaantje Wout Van Aert
(Wereldkampioen in 2016, 2017 en 2018). Van die
laatste hebben we nog niet alles gezien!!

Om de Schakel te steunen schenken we:
2 brunchvip arrangementen ter waarde van 150 per stuk ex.btw.

ANIMATIE 2022
en hesp, braadworst en heerlijke zelfgemaakte soep. In de namiddag is er gezellige
muziek gebracht door de Kon.Fanfare ‘Hoop
en Vlijt’ uit Westerlo en de Kon. Fanfare ‘De
Toekomst’ uit Olen.

en drinken met o.a. maaltijdsoep met brood,
hot-dog, taart met koffie en of thee. Wijnen,
allerhande bieren en frisdranken. Vanaf
's middags optreden van de Big Band "Scheef
pupiters" uit Leopoldsburg

OLEN ST.-JOZEF: KOPERHUT

OUD-TURNHOUT: ZWEEPES VENHUT

Bierproeversvereniging “Het genootschap
van de pot” nodigt je opnieuw uit in de
Koperhut aan "basisschool Toermalijn" om te
genieten van een speciaal biertje, een hapje
of een drankje. Ook voor de kleinsten is er
een leuke speelruimte.

Hier een sfeervol terras en een fantastische
speeltuin voor de kinderen. Ook culinair word
je verwend. Er is keuze uit lekkere verse soep
met stokbrood, een dessertenbuffet met
zelfgemaakte cakes en taarten en
hamburgers. Tussen 13.30 en 18 uur zorgt
Jan Nijs voor een onvergetelijke muzikale
namiddag. Jan & Alleman brengt live muziek
voor alle leeftijden.

OLMEN: TUTTERSHUT
Wij zorgen de hele dag door voor lekker eten

POPPEL: KROMBENDERSHUT
De hele dag door spelen de dj's van Radio
Paloma gezellige muziek op het terras. Je
kan de studio bekijken om te zien hoe liveradio wordt gemaakt. Ook is er de
mogelijkheid om een verzoeknummer aan te
vragen voor de familie thuis. We serveren
diverse warme en koude dranken met allerlei
hapjes daarbij.

RAVELS: PIERENHUT
Naast een mooi terras en een schitterende
natuurtuin heeft de Pierenhut ook leuke
animatie voorzien. In de voormiddag
optreden van folkgroep VIOLELE: rustige
muziek om bij weg te dromen. Na de middag

PRIJZENPOT van 9.295 €
mogelijk gemaakt door onze sponsors!
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TOPARRANGEMENTEN voor 2 personen
van Happy Weekends ter waarde van 640 euro:
Fietsen van hotel naar hotel in De Peel

3 overnachtingen op een tweepersoonskamer in halfpension, welkomstdrank,
3-gangenmenu, dagelijks transfer van de bagage, routebeschrijvingen,
verblijfsbelasting. Niet inbegrepen: lunch.

6 X ZALIG GENIETEN
Een verblijf van 1 WEEK voor 2 personen

Een verblijf van 1 WEEK voor 2 personen

La Manufacture

La Clé d’Alsace

Een verblijf van 7 NACHTEN voor 2 pers.

Een verblijf van 5 NACHTEN voor 2 pers.

Au Grand Bonheur

Les Trois Collines

1 OVERNACHTING gratis

1 OVERNACHTING voor 2 personen gratis

De Oude Berg

Bed op de Reth

ter waarde van 750 euro in

ter waarde van 665 euro in

t.w.v. 126 euro p/p bij boeking van 2 nachten in

ter waarde van 600 euro in

ter waarde van 500 euro in

ter waarde van 90 euro in

EN OOK NOG …
2 BRUNCHVIP arrangementen

5 BONGOBONS

ter waarde van 180 per stuk
geschonken door de Krawatencross

ter waarde van 190 euro per stuk

4 K-DOOSBONNEN

ter waarde van 30 euro per stuk

12 x GESCHENKVERPAKKING Corsendonk
ter waarde van 19,50 euro per stuk

KINDEREN
1 X KINDERFIETS

10 X ABONNEMENT binnenspeeltuin
RAF & OTJE ter waarde van 75 euro per stuk

ter waarde van 400 euro

17 X CADEAUBON
van speelgoedwinkel KLAVERTJE VIER
ter waarde van 25 euro per bon

KLEURWEDSTRIJD
5 X CADEAUBON

van speelgoedwinkel KLAVERTJE VIER
ter waarde van 25 euro per bon

komt discobar MAKADAM langs met een
breed gamma aan muziek die je niet
onberoerd zal laten Sfeer gegarandeerd!

In de Bokkenhut is er plaats voor groot en
klein. Voor boterhammen met spek, muziek
en ambiance, moet je bij De Rembokken zijn.

waardevolle prijzen te winnen. Kinderen
kunnen vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur een
glittertattoo laten zetten.

RETIE: KORTORENHUT

TONGERLO: NORBERTUSHUT

TURNHOUT: BINKENHUT

Roger Smets uit Retie zal met partner de
aanwezige gasten vanaf 12u00 doorlopend
entertainen met eigentijdse muziek op
accordeon en synthesizer.

Op ons gezellig terras kan men genieten van
een lekkere Tongerlo of een ander drankje.
Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd.
Voor de kleinste is er tot de leeftijd van 12
jaar trouwens een gratis ijsje. Vanaf 10.00
uur zal er muzikale omlijsting zijn met muziek
uit vervlogen tijden, vanaf 13.00 uur is er live
muziek.
Vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur kunnen “De
Schakelaars” hun kans wagen bij de
kleppenschieting met karabijn. Inleg 2€,

Voor het vertrek, een tussenstop of het afsluiten van deze Fietshappening ben je welkom
in het Talententhuis in de Graatakker 104 in
Turnhout.
Je vindt er een ruime parking, een mooi
terras en binnenruimte.
Wij zorgen voor een goed onthaal, een ruim
assortiment hapjes en dranken.
Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er live
optredens van PM Sound.
In de namiddag is de stad Turnhout aan-

SINT-JOZEF RIJKEVORSEL: CEMENTZAKKENHUT
Gezellig terras en springkasteel voor de
kleinste deelnemers. Lokale streekbieren en
lekkere hamburgers en hotdogs.

SINT-LENAARTS: BOKKENHUT
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Maïsdoolhof Landelijke Gilde Ten Aard
2020 was het jaar waarin Landelijke gilde Geel Ten Aard
125 jaar bestond. Om dit te vieren hadden we een volledig
jaarprogramma uitgewerkt om er een heus feestjaar van te
maken. Helaas gooide Corona roet in het eten en moest
bijna alles afgelast worden. Behalve 1 activiteit: het
maïsdoolhof. We konden slechts twee zondagen opendoen
en mochten geen eten of drinken verkopen. Toch wisten
we op die 2 dagen ongeveer een vierhonderd personen te
verleiden om ons een bezoekje te brengen. We wisten
meteen dat deze activiteit in een normaal jaar een topper
zou worden.
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In 2021 zag alles er wat rooskleuriger uit. Daarom schoot
ons bestuur in gang om opnieuw een maisdoolhof te
organiseren. Ondanks dat het terrein 2 weken voor de
opening nog onder water stond door hevige regen, kwam
alles op tijd toch nog goed en wisten we de aandacht te
trekken van maar liefst 3500 bezoekers vanuit alle hoeken
van het land. Zelfs met het slechte weer van deze zomer
amuseerden zij zich kostelijk in het doolhof, met de
zoektochten en raadsels, op het zomerterras of op het
springkasteel.

Ook in 2022 willen we jong en oud verrassen met een
aantrekkelijk doolhof. We doen ons best om er weer iets
speciaals van te maken. We stellen daarom alles in het
werk om onze bezoekers een onvergetelijke namiddag te
bezorgen.
Als extra dit jaar zal er een doolhof hut ingericht worden
tijdens De Schakel. Alle deelnemers zijn welkom en kunnen
op ons zomerterras wat uitrusten en genieten van een
hapje en een drankje. Ook het opladen van je elektrische
fiets zal hier mogelijk zijn. Een bezoekje aan ons
maïsdoolhof hoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
We zijn elk weekend te bezoeken vanaf zaterdag 23 juni
tot en met zondag 18 september. U bent die dagen
welkom vanaf 10.00u tot 17.00u. Inkom kost 5€, inclusief
drankje en deelname aan de wedstrijd en zoektocht in het
doolhof. Kinderen -6 jaar mogen gratis binnen. Op de
Schakeldag is de inkom 4 euro op vertoon van je
deelnemerskaart.
De Landelijke Gilde Geel Ten Aard wenst U een aangename
beleving en veel vreugde en plezier.

ANIMATIE 2022
wezig voor het graveren van je fiets.
Voor de deelnemende kinderen zal er de
ganse dag een springkasteel opgesteld
staan. Het zal dus zeker de moeite lonen om
even halt te houden in de Binkenhut van
Turnhout.
De organisatie van de Binkenhut is in handen
van de VZW Vinatori, het Roemeens comité
van Turnhout

kleurtekeningen voor de kinderen zodat de
ouders rustig hun drankjes kunnen nuttigen.

VLIMMEREN: PEGGERSHUT

VOSSELAAR: VOSSENHUT

Wij hebben een heel goede cafetaria waar je
vele lekkere hapjes kunt krijgen van soep ,
broodjes, smoskes , pannenkoeken … Er
wordt ook nog muziek voorzien. Wij zorgen
voor een springkasteel , grime en

VORSELAAR: KASTEELHUT
Het bekende ambiance-orkest Herman en
Eddy gaat de sfeer verzorgen. De dorstigen
zullen gelaafd worden met o.a. ons streekbiertje 2290. En honger heeft nog nooit
iemand geleden hier …
Even pauzeren, op adem komen en genieten
van leuke schlagermuziek bij een stukje vlaai,
een tasje koffie. Je boterhammen opeten met
een kommetje soep en nadien proeven van
het Vosselaars Pausbier.

WECHELDERZANDE: SCHILDERSHUT
Midden in de Wechelse bossen op een
gloednieuwe locatie!. Laat je verleiden voor
een DronkAerts of liever een WecheLaer, de
biertjes van onze lokale Wechelse brouwerij
FloRik. Luister naar een gouwe ouwe die door
de boxen knalt. Een (volks)dansje is
toegestaan, verzoeknummers bespreekbaar!
Naast de intussen befaamde huisgemaakte
soep met boke staan er ook hotdogs op het
menu.

WEELDE: MOLENHUT
Al vanaf 7.00u wordt in de Feesttent een
heerlijk ontbijt met spek en eieren geserveerd.
SNK Weelde, Accordeonvereniging De Vrije

(vanwege het bestuu

r)

Waarom een dankwoordje?
Om al onze medewerkers te bedanken die hun uiterste best doen om onze Schakeldag te laten slagen.
Honderden vrijwilligers uit het verenigingsleven en toerisme zorgen er voor dat duizenden deelnemers een
aangename dag kunnen beleven. Ze zetten hun beste beentje voor om niemand op zijn/haar honger of dorst te
laten zitten.
Er worden meer dan 6.000 pijlen opgehangen over een totale afstand van om en bij 1.000 km.
Dus voor al die kilometers, al die lekkere drankjes en hapjes en vooral voor hun enthousiasme: duizendmaal
dank.
Ook een woordje van dank gaat naar de gemeentebesturen en de politiediensten die hun medewerking verlenen
en uiteraard ook naar onze sponsors. Zonder hun steun was een deelname aan De Schakel een stuk saaier,
minder uitdagend. We hebben dankzij hen een mooi prijzenpakket kunnen verzamelen.

DRUKWERK VERZORGD DOOR:
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Kunst Beerse, de jonge muzikantjes van
JSNK Weelde en enkele bevriende
verenigingen zorgen de hele dag door voor
sfeervolle live muziek en ambiance! ’s
Middags kan er bijgetankt worden met een
welverdiend glas bier, wijn of ander lekkers
én een verrukkelijke BBQ. En ook het
zelfgemaakte gebak wordt altijd door
iedereen gesmaakt!

WESTMALLE: TRAPPISTENHUT
Even ontspannen in de schaduw van de
Scherpenbergmolen, met een aangename
muzikale omlijsting. Het terras van ’t Molenhuys staat open voor alle fietsers. Kom terug
op krachten met allerhande smakelijke

gerechten, verfrissende drankjes en
natuurlijk een Westmalle Trappist. Bij genoeg
wind zal je de wieken van de
Scherpenbergmolen zien draaien en kan je
zelfs een kijkje gaan nemen in de molen.
Ontdek het indrukwekkende mechanisme
tussen 13 en 17 uur.

Op de mooie landelijke locatie van de
Einhovenhut, waar in december weer het
alomgekende Einhovense kerstspel wordt
gespeeld zullen we samen met de Landelijke
Gilde de fietsers een warm welkom geven in
Zoersel.

WORTEL: VAGEBONDHUT

Wij voorzien een full package aan randanimatie met een live-band, springkasteel,
stormbaan en hooibalenspeeltuin.
De Smokkelaarshut is the place to be voor
jong en oud. Om de innerlijke mens te
versterken, serveren we verse smoskes &
hamburgers.

Wij hebben een groepje voorzien en er is
zeker iets te eten … Misschien wat
mysterieus maar we gaan iedereen top
verzorgen! Pannenkoeken? Frituur en
ijskraam? Kom het ontdekken

ZOERSEL: EINHOVENHUT

ZONDEREIGEN: SMOKKELAARSHUT

Fiets jij mee
door het leven
met Solidaris?
Aansluiten bij Solidaris? Wij regelen alle administratie.
 0477 40 20 86
 www.solidaris.be/lidworden
 vragen.ant@solidaris.be

www.solidaris.be

